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Tegoroczne Powiatowe Obchody 
Święta Policji miały szczególny 
wymiar, bowiem dokładnie 24 
lipca 2019 r. przypadała 100. 
rocznica powstania Policji Pań-
stwowej, która została powołana 
ustawą Sejmu II Rzeczypo-
spolitej. Powiatowe uroczysto-
ści odbyły się 23 lipca w sali 
żarskiego ratusza z udziałem 
m.in. Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Go-
rzowie Wlkp. mł. insp. Bogdana 
Piotrowskiego, komendantów 
żarskiej i podległych jednostek, 
funkcjonariuszy, pracowników 
cywilnych, Wicestarosty Powia-
tu Żarskiego Małgorzaty Issel, 
Zastępcy Burmistrza Żar Olafa 
Napiórkowskiego, samorzą-
dowców, przedstawicieli służb 
mundurowych oraz instytucji 
współpracujących z policją. 
Przybyłych powitał Komendant 
Powiatowy Policji w Żarach 
podinsp. Armand Pisarczyk-
-Łyczywek, który podziękował 
policjantom za sumienną służbę, 
zaangażowanie i niejednokrotne 
narażanie swego życia w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców. 
Słowa podziękowania skierował 
również do rodzin funkcjonariu-
szy i pracowników cywilnych. 
Podkreślił również - jak ważne są 
dobre relacje z instytucjami oraz 
innymi służbami mundurowymi, 
które na co dzień współpracują 
z policją. Uroczystość była oka-
zją do wręczenia awansów na 
wyższe stopnie policyjne oraz 
wyróżnień Komendanta Głów-
nego Policji oraz Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gorzo-
wie Wlkp. dla funkcjonariuszy 
i pracowników cywilnych za 
szczególne osiągnięcia w służbie 
oraz wzorowe wykonywanie 
obowiązków. Otrzymali je: asp.
szt. Ireneusz Breger, mł.asp. Mar-
cin Boranowski oraz pracownik 
cywilny Komisariatu Policji w 
Lubsku Ryszard Jacheć. Ponad-
to Wójt Gminy Brody Ryszard 
Kowalczuk wyróżnił asp.szt. 
Mariusza Żukowskiego, a Bur-
mistrz Jasienia Andrzej Kamy-
szek asp. Irenę Kromp i mł.asp. 
Łukasza Szewczyka. Wicesta-
rosta Małgorzata Issel wręczyła 
wyróżnionym funkcjonariuszom 
okolicznościowe Nagrody Staro-
sty Żarskiego, które otrzymali: 
st. sierż. Dawid Gulczyński, 
sierż. Piotr Rudziak, mł. asp. 
Anna Pawlak oraz mł.asp. Paweł 
Szaja. Nominacje na wyższy 
stopień odebrali funkcjonariusze 
KP Lubsko. Aspirantem policji 
mianowani zostali: mł.asp. Piotr 
Grzegorczyk, mł.asp. Paweł 
Szaja. Młodszym aspirantem 
policji mianowani zostali: sierż. 
szt. Magdalena Szylko, sierż. szt. 
Łukasz Szewczyk. Sierżantem 
sztabowym policji mianowani 
zostali: st. sierż. Mateusz Maru-

E. Filipka na stanowisku Ko-
mendanta Powiatowego zastąpił 
Bronisław Romański. Ostatnim 
Komendantem Powiatowym w 
Lubsku był Adolf Paciorek. Pod-
legało mu 130 funkcjonariuszy. 
Kolejne zmiany na administra-
cyjnej mapie Polski zaowoco-
wały utratą przez Lubsko statutu 
miasta powiatowego i likwidacją 
Komendy Powiatowej. Utworzo-
nym w jej miejsce Komisariatem 
Milicji Obywatelskiej dowodził 
por. Stefan Dugiel. Rejon działa-
nia został ograniczony do gmin: 
Lubsko, Jasień, Tuplice i Brody. 
Po odejściu ze służby S. Dugiela, 
jednostką kierował Edward Wój-
cik - który funkcjonowała wtedy 
jako Rejonowy Urząd Spraw 
Wewnętrznych. Na przełomie 
1989/90 powołano Komisariat 
Policji, z którego działania wyłą-
czono obszar Tuplic. Ówczesny 
Komendant E.Wójcik awanso-
wał na stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w Żarach, 
a jego miejsce w Lubsku zajął 
kom. Henryk Brzeziński. W 
1998 roku siedzibę Komisariatu 
Policji w Lubsku przeniesiono 
z Baszty Pachołów do budynku 
przy al. Woj. Polskiego (wcze-
śniej ten budynek był internatem 
szkolnym, przez wiele lat nieuży-
wanym).Od 2001 do 2013 roku 
KP w Lubsku kierował podinsp. 
Radosław Bobiński, a od 2013 
roku do dzisiaj nadkom. Robert 
Pieniążek. Komisariat Policji 
w Lubsku swoim zasięgiem te-
rytorialnym obejmuje teren 3 
gmin: Lubsko, Jasień i Brody. 
Odpowiada za bezpieczeństwo 
prawie 30 000 mieszkańców.

 M. Sienkiewicz

siak. Starszym sierżantem policji 
mianowani zostali: sierż. Łukasz 
Kabała. Sierżantem policji miano-
wani zostali: st. post. Mateusz Cho-
iński. Starszym posterunkowym 
policji mianowani zostali: post. 
Mariusz Makuchowski. 

Trochę historii
Policja Państwowa, po 123 latach 
niewoli zaborczej, została utwo-
rzona w Polsce na mocy ustawy z 
dnia 24 lipca 1919 roku o policji 
państwowej, która dokonała uni-
fikacji wcześniej istniejących for-
macji policyjnych Milicji Ludowej, 
powołanej dekretem Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego w 
dniu 5 grudnia 1918 r. i Policji 
Komunalnej, powołanej dekretem 
Naczelnika Państwa w dniu 9 
stycznia 1919 r. Postanowienia 
ustawy odnosiły się początkowo 
tylko do obszaru byłego Królestwa 
Polskiego. Na terenach pozosta-
łych zaborów tworzone były przez 
dzielnicowe ośrodki polityczne 
odrębne formacje policyjne. W 
byłym zaborze pruskim Straż 
Ludowa, później Żandarmeria 
Krajowa byłej Dzielnicy Pruskiej, 
a w byłym zaborze austriackim 
Żandarmeria Krajowa. Wzorowały 
się na doświadczeniach organiza-
cyjnych byłych państw zaborczych. 
Utworzono odrębne Policję Ziem 
Wołynia i Frontu Podolskiego, 
Policję Państwową Litwy Środko-
wej oraz Policję Górnego Śląska i 
Milicję Górnośląską na wschodnim 
terenie Górnego Śląska w okresie 
plebiscytowym. Unifikacja for-
macji policyjnych na obszarze 
II Rzeczypospolitej następowała 
stopniowo. Wcielenie galicyjskiej 
Żandarmerii Krajowej i Policji 
Polowej do Policji Państwowej na-

stąpiło 1 grudnia 1919 r., ale rozcią-
gnięcie mocy obowiązującej wyżej 
wspomnianej ustawy na obszary 
Małopolski Wschodniej i Zachod-
niej nastąpiło dopiero w I kw. 1920 
r. W lipcu tego roku ustawę zaczęto 
stosować na terenie Wielkopolski i 
Pomorza Gdańskiego. Na terenach 
wschodnich obowiązywała od 8 
stycznia 1921 r., zaś na obszarze 
Wileńszczyzny z dniem 18 lipca 
1922 r. Na terenie wschodniego 
Górnego Śląska powstała nato-
miast autonomiczna Policja Woje-
wództwa Śląskiego powołana roz-
porządzeniem wojewody śląskiego 
w dniu 17 czerwca 1922 r. W 
latach 20. XX wieku wielokrotnie 
podejmowano próby nowelizacji 
ustawy policyjnej. Ostatecznie 
zreorganizowania Policji Pań-
stwowej dokonało rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 6 marca 1928 roku. W 1939 
r. korpus policyjny liczył około 30 
tys. funkcjonariuszy. Na począt-
ku II wojny światowej, w czasie 
kampanii wrześniowej, zginęło 
prawie 2 tys. policjantów. Około 
12 tys. funkcjonariuszy trafiło do 
sowieckiej niewoli. Prawie 6 tys. z 
nich, zamordowanych wiosną 1940 
r., leży na Polskim Cmentarzu Wo-
jennym w Miednoje, największej 
na świecie policyjnej nekropolii, 
która została otwarta i poświęcona 
2 września 2000 r. 17 grudnia 1939 
r. w Generalnym Gubernatorstwie 
powołano Policję Polską (zwaną 
niekiedy granatową), podległą nie-
mieckiej policji porządkowej. Pol-
skie Państwo Podziemne tworzyło 
struktury policyjne przy Komen-
dzie Głównej Armii Krajowej, a 1 
sierpnia 1944 r., w dniu wybuchu 
Powstania Warszawskiego, pol-
skie władze rozwiązały formalnie 

Policję Państwową. 7 października 
1944 r. dekretem Polskiego Ko-
mitetu Wyzwolenia Narodowego 
komunistyczne władze powołały 
Milicję Obywatelską, w której 
służbę pełniło na początku prawie 
60 tys. funkcjonariuszy. W 1952 r. 
Polska zerwała wszelkie kontakty 
z Interpolem, który zakładała w 
1923 r. jako jedno z 20 państw. 6 
kwietnia 1990 r., po transformacji 
ustrojowej, Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej powołał Policję. 
Formacja wróciła do przedwojen-
nych korzeni i weszła do struktur 
międzynarodowych. 27 września 
1990 r. Polska została ponownie 
członkiem Interpolu, a 23 grudnia 
1991 r. wstąpiła do International 
Police Association (IPA).

Od końca II wojny światowe 
 do dzisiaj w Lubsku

Początkowo bezpieczeństwo nad 
lokalnym porządkiem sprawo-
wało wojsko. Jednak już w 1946 
roku utworzono posterunek Milicji 
Obywatelskiej w budynku przy ul. 
Chopina 11. Potem przez wiele lat 
siedzibą Policji była Baszta Pachoł-
ków. Przełom nastąpił w 1954 roku, 
związany z reformą administracyjną 
kraju. Powstał wtedy Powiat Lubski 
i Komenda Powiatowa, na czele 
której stanął kpt. Eugeniusz Filipek. 
Teren działania obejmował kilka 
gmin: Grabice, Stargard Gubiński, 
Brody, Krzystkowice, Tuplice, 
Jasień i oczywiście Lubsko. Ów-
cześni policjanci do pracy dojeż-
dżali głównie rowerami, a łączność 
odbywała się za pomocą telefonów 
w zakładach pracy. W połowie lat 
60. pojawiły się pierwsze radiote-
lefony, przystosowane z urządzeń 
wojskowych. Ich wadą były duże 
wymiary, waga i słaba słyszalność. 

100-lecie Policji Państwowej

Na zdjęciu wyróżnieni i awansowani funkcjonariusze wraz z przełożonymi. Od lewej: kom. Krystian Szylko (dowódca powiatowej uroczystości), asp. Piotr 
Grzegorczyk, asp. Paweł Szaja, mł. asp. Anna Pawlak, st. sierż. Kamil Majewski, asp. Irena Kromp, nadkom. Robert Pieniążek, mł. asp. Magdalena Szylko, 

asp. szt. Ireneusz Berger

 W GMINIE  W GMI NI E 

Początek roku szkolnego to ważny mo-
ment w życiu całej społeczności szkolnej, 
a więc nauczycieli, uczniów i rodziców, 
jak również administracji i pozostałych 
pracowników obsługi. Tego roku nie 
1 września, a 2 dnia tego miesiąca, w 
szkołach w Gminie Lubsko odbyło się 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2019/2020.
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć uczest-
niczył w uroczystym apelu w Szkole Pod-
stawowej w Górzynie. Sekretarz Gminy 
Iwona Poszwa przywitała po wakacjach 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawo-

wej nr 3. W Szkole Podstawowej nr 1 
Burmistrza reprezentowała Pani Elżbieta 
Haściło. Natomiast Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lubsku Marek Gutow-
ski udał się do Szkoły Podstawowej nr 2.
Jak każdego roku, w progach naszych 
szkół przywitano w szczególny sposób 

pierwszoklasistów i ich rodziców. Przed 
uczniami klas pierwszych wyjątkowy 
czas adaptacji i rozpoczęcia poważnej 
nauki.
Wszystkim, bez wyjątku – uczniom, na-
uczycielom, dyrekcji, rodzicom życzymy, 
aby ten rok szkolny był wspaniały, pełen 

pozytywnej energii, satysfakcji, sukce-
sów i realizacji celów i marzeń.
Natomiast tegorocznym pierwszakom 
gratulujemy rozpoczęcia nauki i życzymy 
sukcesów, dobrych kolegów i radości ze 
zdobywania wiedzy.

A-M

WITAJ 
SZKOŁO!
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„BĘDZIE DROŻEJ”
	 Do	rosnących	ostatnio	cen	zdą-
żyliśmy	już	się	przyzwyczaić.	To,	że	cena	
pietruszki	w	szczytowych	momentach	
oscylowała	w	okolicach	16zł/kg	nikogo	już	
nie	szokował.	Tendencja	zwyżkowa	objęła	
także	daniny	i	opłaty	które	od	obywateli	
egzekwuje	państwo.	W	trakcie	wakacji	
nastąpiła	nowelizacja	przepisów	Ustawy	z	
dnia	28	lipca	2005r.	o	kosztach	sądowych	
w	sprawach	cywilnych.	Jak	można	się	spo-
dziewać	po	przeczytaniu	tytułu	artykułu,	
będzie	drożej.	Załatwienie	wielu	spraw	w	
sądzie	będzie	nas	teraz	kosztowało	więcej.	
	 Zgodnie	z	art.	13	ustawy	o	kosz-
tach	sądowych	w	sprawach	cywilnych	W	
sprawach	o	prawa	majątkowe	pobiera	się	
od	pisma	opłatę	stałą	ustaloną	według	
wartości	przedmiotu	sporu	 lub	wartości	
przedmiotu	zaskarżenia	wynoszącej:
1)	do	500	złotych	–	w	kwocie	30złotych;
2)	ponad	500	złotych	do	1500	złotych		–	w	
kwocie	100	złotych;
3)	ponad	1500	złotych	do	4000	złotych	–	w	
kwocie	200	złotych;
4)	ponad	4000	złotych	do	7500	złotych		–	w	
kwocie	400	złotych;
5)	ponad	7500	złotych	do	10	000	złotych		
–	w	kwocie	500	złotych;
6)	ponad	10	000	złotych	do	15	000	złotych	
–	w	kwocie	750	złotych;

7)	ponad	15	000	złotych	do	20	000	złotych		
–	w	kwocie	1000	złotych.
	 W	sprawach	o	prawa	mająt-
kowe	przy	wartości	przedmiotu	sporu	lub	
wartości	przedmiotu	zaskarżenia	ponad	20	
000	złotych	pobiera	się	od	pisma	opłatę	
stosunkową	wynoszącą	5%	tej	wartości.	
	 Zmianie	uległa	także	wysokość	
opłaty	podstawowej.	Dotychczas	wynosiła	
40zł,	obecnie	opłata	podstawowa	została	
ustalona	na	100zł.		
	 Opłatę	 stałą	w	 kwocie	100	
złotych	pobiera	się	od:
1)	wniosku	o	wszczęcie	postępowania	
nieprocesowego	 lub	samodzielnej	 jego	
części,	chyba	że	przepis	szczególny	stanowi	
inaczej;
2)	apelacji,	zażalenia,	skargi	kasacyjnej,	
skargi	o	wznowienie	postępowania	i	skargi	
o	stwierdzenie	niezgodności	z	prawem	
prawomocnego	orzeczenia	w	sprawie,	w	
której	postępowanie	nieprocesowe	zostało	
wszczęte	z	urzędu;
4)	wniosku	o	zabezpieczenie	dowodu.
	 Opłatę	stałą	w	kwocie	300	zł	
pobiera	się	od	wniosku	o:
1)	ustalenie,	że	orzeczenie	sądu	państwa	
obcego	lub	rozstrzygnięcie	innego	organu	
państwa	obcego	podlega	albo	nie	podlega	
uznaniu;	
2)	stwierdzenie	wykonalności	orzeczenia	

sądu	państwa	obcego	lub	rozstrzygnięcia	
innego	organu	państwa	obcego	albo	ugody	
zawartej	przed	tym	sądem	lub	organem	
lub	zatwierdzonej	przez	ten	sąd	lub	organ;
odmowę	uznania	albo	stwierdzenie	braku	
podstaw	do	odmowy	uznania,	o	których	
mowa	w	przepisach	rozporządzenia	Par-
lamentu	Europejskiego	 i	Rady	 (UE)	nr	
1215/2012	z	dnia	12	grudnia	2012	r.	w	
sprawie	jurysdykcji	i	uznawania	orzeczeń	
sądowych	oraz	ich	wykonywania	w	spra-
wach	cywilnych	 i	handlowych	 (wersja	
przekształcona);
3)	odmowę	uznania,	o	którym	mowa	w	
przepisach	rozporządzenia	Parlamentu	
Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	606/2013	z	
dnia	12	czerwca	2013	r.	w	sprawie	wza-
jemnego	uznawania	środków	ochrony	w	
sprawach	cywilnych;
4)	uznanie	lub	stwierdzenie	wykonalności	
orzeczenia	sądu	polubownego	lub	ugody	
zawartej	przed	tym	sądem;
5)	wydanie	europejskiego	poświadczenia	
spadkowego.
	 Nowością	 jest	ustanowienie	
opłaty	od	wniosku	o	doręczenie	orzeczenia	
albo	zarządzenia	z	uzasadnieniem	zgłoszo-
nego	w	terminie	tygodnia	od	dnia	ogłosze-
nia	albo	doręczenie	tego	orzeczenia	tego	
orzeczenia	albo	zarządzenia.	Dotychczas	
taki	wniosek	nie	podlegał	opłacie.	Obecnie	

przy	 jego	złożeniu	należy	uiścić	opłatę	
100zł.	W	przypadku	wniesienia	środka	
zaskarżenia	uiszczoną	opłatę	zalicza	się	
na	poczet	opłaty	od	środka	zaskarżenia.	
W	zamyśle	ustawodawcy	zabieg	ten	miał	
na	celu	wyeliminowanie	bezrefleksyjne	 i	
masowe	składanie	wniosków	o	uzasad-
nienie,	którymi	zasypywane	były	sądy,	a	
w	perspektywie	zmniejszenie	obciążenia	
sędziów,	usprawnienie	pracy	sądów	 i	
skrócenie	orzekania.	
	 Zmianie	uległy	także	opłaty	w	
sprawach	z	zakresu	prawa	spadkowego.	
Opłata	50zł	została	podwyższona	do	100zł	
przy	składaniu	wniosku	o:	
1)	stwierdzenie	nabycia	spadku;	
2)	zabezpieczenie	spadku;	
3)	sporządzenie	spisu	inwentarza;	
4)	odebranie	oświadczenia	o	przyjęciu	lub	
odrzuceniu	spadku.
	 Zmian	nie	ominęły	opłaty	w	po-
stępowaniu	zabezpieczającym.	Podwyżce	
z	40	zł	do	100zł	uległa	opłata	stała	od	
wniosku	o:
1)udzielenie,	zmianę	lub	uchylenie	zabez-
pieczenia	roszczenia;
2)wydanie,	zmianę,	uchylenie,	stwierdzenie	
wygaśnięcia,	zmianę	wykonania,	ograni-
czenie	wykonania	lub	zakończenie	wyko-
nania	europejskiego	nakazu	zabezpieczenia	
na	rachunku	bankowym;

3)	uzyskanie	informacji	o	rachunku	banko-
wym,	o	którym	mowa	w	rozporządzeniu	
Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	
655/2014	z	dnia	15	maja	2014	r.	ustana-
wiającym	procedurę	europejskiego	nakazu	
zabezpieczenia	na	rachunku	bankowym	
w	celu	ułatwienia	transgranicznego	do-
chodzenia	wierzytelności	w	sprawach	
cywilnych	i	handlowych.
	 Zmianie	uległy	 także	opłaty	
kancelaryjne.	opłatę	od	wniosku	o	wydanie	
na	podstawie	akt:
1)	poświadczonego	odpisu,	wypisu	 lub	
wyciągu,
2)	odpisu	orzeczenia	ze	stwierdzeniem	
prawomocności,
3)	odpisu	orzeczenia	ze	stwierdzeniem	
wykonalności,
4)	zaświadczenia
-	pobiera	się	w	kwocie	20	złotych	za	każde	
rozpoczęte	10	stron	wydanego	dokumentu.	
Opłatę	od	wniosku	o	wydanie	na	podstawie	
akt	zapisu	dźwięku	albo	obrazu	i	dźwięku	z	
przebiegu	posiedzenia	pobiera	się	w	kwocie	
20	złotych	za	każdy	wydany	informatyczny	
nośnik	danych.

Adwokat Michał Wójcicki

W dniu 29 lipca, w wyniku inten-
sywnych opadów deszczu Ko-
menda Powiatowa PSP w Żarach 
odnotowała 6 zdarzeń. Przy ulicy 
Przemysłowej w Lubsku doszło 
do zalania garażu. Odnotowano 
również 4 interwencje związane 
z wypompowywaniem wody z za-
lanych piwnic budynków wieloro-
dzinnych, mieszczących się przy 
ulicy Strzeleckiej, Bohaterów, 
Tkackiej oraz al. Wojska Polskie-
go. W działaniach związanych z 
usuwaniem skutków nawałnicy 
brały udział zastępy z JRG Lub-
sko, OSP Brody i OSP Górzyn.

*
Tego samego dnia, około godzi-
ny 16.00 Stanowisko Kierowa-
nia Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Żarach przyjęło zgłoszenie o 
powalonym drzewie na budynku 
Ośrodka Transportu Leśnego w 
Lubsku przy ul. Dąbrowskiego. 
Niezwłocznie zadysponowano 
trzy zastępy ratowników z Jed-
nostki Ratowniczo - Gaśniczej w 
Lubsku. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia okazało się, że dwie 
brzozy w wyniku niekorzystnej 
aury (silnego wiatru) zostały 
powalone na ogrodzenie i dach 
budynku warsztatowego OTL. 
Działania polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia i 
wycięciu konarów drzew z dachu 
budynku oraz usunięciu uszko-
dzonego ogrodzenia. Cała akcja 
trwała prawie 4 godziny.

*
W Komendzie Powiatowej PSP 
w Żarach odbyła się 2 sierpnia 
uroczysta zbiórka, podczas której 

Komendant Powiatowy PSP w 
Żarach  mł. bryg. Robert Słowi-
kowski powitał w Komendzie Po-
wiatowej PSP w Żarach mł. asp. 
Macieja Kremblewskiego oraz 
mł. asp. Jakuba Piotrowskiego. 
Nowi strażacy zostali miano-
wani na stanowiska starszych 

ratowników i będą pełnili służbę 
w JRG Lubsko. Przyjęci aspiranci 
są tegorocznymi absolwentami 
Centralnej Szkoły PSP w Czę-
stochowie i decyzją Komendanta 
Głównego PSP z dniem 01 sierp-

nia zostali skierowani 
do pełnienia służby w 
Komendzie Powiatowej 
PSP w Żarach. Przy tej 
okazji Komendant Po-
wiatowy PSP w Żarach 
mł. bryg. R. Słowikowski 
powierzył pełnienie obo-
wiązków służbowych na 
stanowisku Dowódcy JRG 
w Lubsku kpt. Stanisła-
wowi Puzio.

*
Stanowisko Kierowania 
Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach zadys-
ponowało 11 sierpnia 
dwa zastępy z łodzią 
Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej  Lubsko na 

zbiornik wodny, znajdujący się na 
terenie starej żwirowni w okoli-
cach miejscowości Raszyn w celu 
poszukiwania osoby, która zda-
niem zgłaszającego zniknęła pod 
wodą. Po przybyciu zastępów na 
miejsce zdarzenia, rozpoczęto ak-
cję ratunkową, poprzez przecze-
sywanie dna zbiornika, w miejscu 
wskazanym przez świadków 
zdarzenia. Zadysponowano rów-
nież specjalistycz-
ną grupę wodno-
-nurkową, w której 
skład wchodzil i 
nurkowie Komen-
dy Miejskiej PSP 
w Zielonej Górze i 
Komendy Powia-
towej PSP w No-
wej Soli. Po około 
180 minutach od 
zgłoszenia, nurko-
wie odnaleźli ciało 
denata. Obecnie 
policja prowadzi 
czynności  wyja-

śniające.
*

Komendant Powiatowy PSP w 
Żarach – mł. bryg. Robert Sło-
wikowski dokonał 30 sierpnia 
odbioru częściowego robót bu-
dowlanych związanych z budową 
strażnicy KP PSP przy ul. Zielono-
górskiej 34 w Żarach. Zaplano-
wany na 2019 r. etap inwestycji 
polegający na budowie obiektów 
komendy i JRG w stanie surowym 
otwartym został zrealizowany 
w 53%. Wykonawcą etapu jest 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
JANBUD z Żar.

*
Około południa 11 września 
strażacy zostali poinformowani o 
pożarze mieszkania na II piętrze 
kamienicy przy ul. Sybiraków 
w Lubsku. W działaniach brały 
udział trzy zastępy z JRG Lubsko, 
OSP Jasień i OSP Górzyn. Obecnie 
prowadzone są czynności mające 
na celu wyjaśnienie wszystkich 
okoliczności zdarzenia.

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać poradę prawną – BEZPŁATNIE, proszę pisać ml@lubsko.pl z tytułem „Pytanie	 do	 adwokata”. 
Pytania można też przesyłać na adres redakcji ul.	Wojska	Polskiego	2, z dopiskiem „Pytanie	do	adwokata”. Odpowiedź opublikujemy w kolejnym 
Magazynie Lubskim. Dane osób pytających zostają do wiadomości redakcji.

Pożar objął swym zasięgiem całe mieszkanieTrwa budowa nowej strażnicy

Akcja strażaków przebiegła bardzo sprawnie

Taki efekt na ulicach spowodowa-
ła ulewa

KRONIKA POLICYJNA
Okres wakacyjny jak zawsze jest bardzo 
pracowity dla policji, tegoroczny sezon 
nie był inny. Za okres dwóch miesięcy od-
notowano 661 interwencji, zgłoszonych 
przez obywateli. Nasi funkcjonariusze na 
gorącym uczynku zatrzymali 10 spraw-
ców różnego rodzaju przestępstw, ujawnili 
26 osób poszukiwanych, ukrywających 
się przed wymiarem sprawiedliwości. 
Ujawnili 414 sprawców wykroczeń, z 
tego 253 zostało ukaranych grzywną w 
drodze mandatu karnego. Największą 
część stanowiły wykroczenia z Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości 113 wy-
kroczeń, po 61 wykroczeń przeciwko 
porządkowi publicznemu oraz z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 
lipcu odnotowano 22 kolizje drogowe w 
rejonie dróg publicznych, natomiast w 
sierpniu 19. Jako główne przyczyny moż-
na określić nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu oraz nieprawidłowe wykony-
wanie manewrów.

*
W jeden z lipcowych poranków miesz-
kaniec Lubska powiadomił WCPR w 
Gorzowie Wlkp., że oddycha za pomocą 
respiratora, wyłączono mu prąd, bateria 
starczy na około 10-20 minut i jest w 
sytuacji zagrażającej życiu. Na miejsce 
zostały skierowane wszystkie służby 
ratunkowe. Policjanci jednak zgłoszenia 
nie potwierdzili. Okazało się, że po prostu 
nie miał w domu prądu i chciał, żeby 
przywrócić jego działanie. Żartowniś za 
swoje zachowanie odpowie przez żarskim 
sądem.

*
Dla jednej z mieszkanek Jasienia 13 lipca 
okazał się pechowy. Późno w nocy po-
wiadomiła policję, że pijany konkubent ją 
poszarpał i awanturuje się. Skierowany 
na miejsce zdarzenia policyjny patrol 
stwierdził, że konkubenta zgłaszającej 
nie było w tym dniu w ogóle w domu, a 
nietrzeźwa zgłaszająca chciała, aby poli-
cjanci podwieźli ją do koleżanki na dalszą 
libację alkoholową. Została za to ukarana 
500zł mandatem karnym.

*
Po południu 22 lipca policjanci ruchu dro-
gowego sierż. Edyta Bochoń oraz sierż. 
Paweł Lewicki wykonywali czynności na 
miejscu zdarzenia drogowego. W pewnej 
chwili do funkcjonariuszy zbliżyła się 
kobieta, która kierowała samochodem 
osobowym volkswagen passat. Pró-
bowała coś mówić, ale trudno ją było 
zrozumieć. Po krótkiej chwili zatrzymał 
się mężczyzna, który poinformował po-
licjantów, że jechał za tą kobietą i widział 
jak niebezpiecznie porusza się pojazdem. 
W tym momencie kobieta ruszyła w 
kierunku Lubska, a w ślad za nią funk-
cjonariusze. Kierująca nie reagowała na 
sygnały świetlne i dźwiękowe, spychała 
z drogi inne pojazdy. Kontynuowała 
ucieczkę ruchliwą ulicą Wrocławską w 
Lubsku i dlatego policjanci wstrzymywali 
się z decyzją o siłowym zatrzymaniu 
pojazdu. Jednak, kiedy tylko znaleźli się 
na mniej ruchliwej ulicy, w obawie o ży-
cie i zdrowie innych uczestników ruchu 
drogowego sierż. E.Bochoń postanowiła 
strzelić w tylną oponę, która w wyniku 
czego pękła, spowalniając pojazd ucieka-

jącej. Po krótkiej chwili kierująca została 
zatrzymana przez patrol, który stanął jej 
na drodze. 25-letnia mieszkanka pow. ża-
gańskiego została przebadana testerem 
narkotykowym, który wykazał w ślinie 
amfetaminę i metamfetaminę. Kobiecie 
pobrano krew do dalszych badań labora-
toryjnych, zatrzymano prawo jazdy. Trafiła 
do policyjnego aresztu. Może jej grozić do 
5 lat pozbawienia wolności. Osoby, które 
- aby uniknąć zderzenia z kierującą sa-
mochodem vw passat - zmuszeni byli do 
zjeżdżania na pobocze w dniu 22 lipca na 
trasie Drożków-Lubsko lub w samym Lub-
sku, proszone są o kontakt w tej sprawie z 
policjantem prowadzącym postępowanie 
pod numerem telefonu 068 476-33-49.

*
W godzinach popołudniowych 24 lipca 
otrzymano zgłoszenie, że w pobliżu lasu 
są wypalane kable. Policjanci zgłoszenie 
potwierdzili. Po ich przybyciu na miejsce 
wskazani sprawcy zdążyli już ugasić ogni-
sko. Kobieta i mężczyzna zostali ukarani 
500zł mandatami.

*
Na początku sierpnia w godzinach po-
rannych dyżurny otrzymał zgłoszenie, że 
na jednej z lubskich ulic leży mężczyzna 
zalany krwią; do tego miał zaczepiać 
przechodniów. Skierowani na miejsce 
policjanci ustalił, że wskazany mężczyzna 
wypił od razu 0,5 litra wódki, po czym 
stracił przytomność i spadł z murka, 
na którym siedział. Rozbił sobie głowę. 
Konieczna była interwencja pogotowia 
ratunkowego. Wobec niego skierowano 
wniosek o ukaranie do sądu.

*
W sierpniowe gorące popołudnie dy-
żurny KP Lubsko otrzymał zgłoszenie o 
nietrzeźwym mężczyźnie, który przecina 
siatkę odgradzającą posesję zgłaszającej 
i próbuje dostać się do jej agresywnego 
psa. Zgłaszająca obawiała się, że pies 
go zaatakuje. Skierowany patrol policji 
stwierdził, że nietrzeźwy mężczyzna 
usiłował wejść do kojca, gdzie znajdował 
się owczarek niemiecki. Nie reagował 
na żadne argumenty, ponadto wszczął 
awanturę. Konieczne było zatrzymanie 
i doprowadzenie do wytrzeźwienia. Za 
swoje zachowanie został ukarany grzywą.

*
Ostrzeżenia publikowane są w różnych 
mediach (m.in. w „Magazynie Lubskim”), 
aby przestrzec ludzi przed wymyślnymi 
sposobami działania przestępców. Znane 
są bowiem przypadki podszywania się 
pod policjantów, pracowników poczty czy 
gazowni. Nie dajmy się oszukać i nigdy nie 
przekazujmy obcym naszych oszczęd-
ności. Pamiętajmy również o tym, że 
policjanci nigdy nie żądają pieniędzy oraz 
haseł i danych dostępowych do naszych 
kont bankowych. Do kolejnego przypadku 
utraty gotówki doszło na terenie powiatu 
żarskiego 19 sierpnia. Na telefon sta-
cjonarny 57-letniej kobiety, zadzwonił 
mężczyzna podający się za policjanta. 
Oszust poinformował pokrzywdzoną, 
że ktoś wypłacił z jej konta bankowego 
kilkanaście tysięcy złotych, a on (niby 
funkcjonariusz) teraz działa w kierunku 
namierzenia sprawcy. W rozmowie 
telefonicznej poinstruował kobietę, aby 

podała hasła i dane do konta bankowego. 
Mężczyzna powiedział jednocześnie, aby 
z nikim się nie kontaktowała i nie infor-
mowała o zdarzeniu do godziny 17-tej, 
ponieważ jest na podsłuchu. Kiedy rodzina 
pokrzywdzonej zorientowała się, że jest to 
działanie oszusta poinformowała o tym 
policję. Jednak z konta bankowego zdążyła 
już zniknąć kwota blisko 20 tysięcy zło-
tych. O każdym oszustwie lub jego próbie 
należy, bez zbędnej zwłoki, poinformować 
policję, dzwoniąc na bezpłatny numer 
telefonu 112.

*
Do kradzieży paliwa na lokalnych stacjach 
doszło 23 i 26 sierpnia. Sprawca tankował 
paliwo do baku, samochodu i kanistrów, 
a następnie natychmiast odjeżdżał, nie 
płacąc. Aby nikt go nie rozpoznał, zakładał 
perukę, okulary oraz czapkę z daszkiem. 
Funkcjonariusze, po uzyskaniu informacji 
poinstruowali pracowników wszystkich 
stacji paliw na terenie naszego miasta, 
w jaki sposób powinni postępować w 
przypadku pojawienia się tego mężczyzny. 
Do zatrzymania doszło w 26 sierpnia 
wieczorem. Pracownice jednej ze stacji w 
Lubsku rozpoznały opisanego mężczyznę 
i powiadomiły naszych funkcjonariuszy. 
Na miejsce natychmiast udali się poli-
cjanci, ale sprawca zorientował się, że 
coś się dzieje i szybko odjechał. Jednak 
dzięki czujności i operatywności w ciągu 
pół godziny od zdarzenia został rozpo-
znany i zatrzymany przez funkcjonariusza 
służby kryminalnej. W bagażniku pojazdu 
miał perukę, okulary, czapkę z daszkiem 
oraz trzy kanistry. Dodatkowo przepro-
wadzony test narkotykowy wykazał 
obecność środków psychotropowych w 
organizmie. Przedmioty znalezione w 
samochodzie zostały zabezpieczone, a 
26-letni mieszkaniec powiatu żarskiego 
trafił do policyjnego aresztu. Następnego 
dnia został przesłuchany. Usłyszał zarzut 
kradzieży blisko 300 litrów paliwa. Do 
dalszych badań laboratoryjnych zabezpie-
czono krew. Jeżeli potwierdzą one wynik 
testu, mężczyzna odpowie również za 
kierowanie pod wpływem narkotyków.

*
W piątek (6.09) przed południem mieszka-
niec Jasienia zareagował, kiedy zobaczył, 
że 70-latek, który przyjechał do sklepu 
samochodem, chwiejnym krokiem udał 
się do sklepu, a wracając chciał wsiąść do 
samochodu i odjechać. Mężczyzna ode-
brał kierującemu kluczyki od pojazdu i po-
wiadomił policję. Funkcjonariusze spraw-
dzili jego stan trzeźwości. Jak się okazało 
70-letni mieszkaniec pow. żarskiego miał 
blisko dwa promile alkoholu w organizmie. 
Odpowie teraz za przestępstwo. Grozi za 
to do dwóch lat pozbawienia wolności.

*
Policjanci będą wyjaśniali przebieg i 
przyczynę zdarzenia, do którego doszło 
we wtorek (10.09) na drodze woje-
wódzkiej W-289, przed miejscowością 
Stara Woda w powiecie żarskim. Jak 
wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący 
vw golfem nie opanował pojazdu na łuku 
drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i 
uderzył w jadący z przeciwnego kierunku 
autobus. W wyniku zderzenia autobus 
zjechał na pobocze i przewrócił się na 
bok. Autokarem podróżowało ponad 40 
dzieci do szkół podstawowych w Lubsku. 

Na szczęście nikt nie odniósł poważnych 
obrażeń. Dzieci zostały zabrane z miejsca 
zdarzenia przez rodziców i opiekunów. 
Kierowca golfa został zatrzymany i 
trafił do policyjnego aresztu. Badanie 
na zawartość alkoholu w wydychanym 
organizmie wykazało, że był trzeźwy. Do 
dalszych badań laboratoryjnych pobrano 
krew. W środę (11.09) 21-letni kierujący 
vw golfem został przesłuchany i usłyszał 
zarzut nieumyślnego spowodowania ka-
tastrofy w ruchu lądowym, za co kodeks 
karny przewiduje do 5 lat pozbawienia 
wolności. Prokuratura Rejonowa w 
Żarach zastosowała wobec mężczyzny 
środek zapobiegawczy w postaci dozoru 
oraz zakazu prowadzenia pojazdów me-
chanicznych w ruchu lądowym. Trudne 
warunki pogodowe mogą w znacznym 
stopniu przyczynić się do niebezpiecznych 
sytuacji na drodze. Ryzyko wzrasta, gdy na 
drodze dodatkowo leżą śliskie liście i pada 
deszcz. Wydłuża się droga hamowania i 
możliwość zapanowania nad autem.

*
Na stronach internetowych policji za-
mieszczona jest już interaktywna mapa, 
prezentująca liczbę i lokalizację wypadków 
drogowych ze skutkiem śmiertelnym. 
Uaktualniana na bieżąco mapa ma prze-
mawiać do wyobraźni kierowców, innych 
użytkowników dróg i pieszych. Wypadki 
drogowe zazwyczaj nie są przypadkiem. 
Prawie za każdym zdarzeniem kryje się 
niebezpieczne zachowanie kierowcy lub 
pieszego. Zachęcamy do korzystania z 
mapy i zgłaszania swoich spostrzeżeń 
dotyczących bezpieczeństwa na drogach.   

*
Stosowanie pasów bezpieczeństwa często 
jest bagatelizowane przez podróżujących 
autami. Wiele osób usiłuje ukryć fakt nieza-
pinania pasów i aby uniknąć kontroli zapina 
pas za plecami, a do przodu przekłada 
jedynie jego górną część. Te zachowania są 
niezrozumiałe, ponieważ to właśnie pasy 
w przypadku zdarzenia drogowego mogą 
uratować ich życie. Również producenci 
pojazdów montują czujniki, które w przy-
padku niezapięcia pasów przez dłuższy 
czas wydają dźwięki przypominające o 
konieczności tego. Niestety wielu kierują-
cych stosuje klamry wpinane w mocowanie 
pasów, aby to wyłączyć. Dobrze zapięte, 
dopasowane pasy pozwalają wytracić 
prędkość wraz z pojazdem i chronią przed 
uszkodzeniami ciała podczas wypadku 
lub nagłego hamowania. Wiele zdarzeń, 
szczególnie w mieście, gdzie gwałtowne 
hamowanie lub najechanie na tył naszego 
(albo przez nas na tył innego pojazdu) mo-
głoby zakończyć się bez żadnych obrażeń, 
gdyby zastosowano pasy bezpieczeństwa. 
Szczególne znaczenie mają one przy mło-
dych pasażerach. Gwałtowne hamowanie 
lub uderzenie w przeszkodę, w przypadku 
niezapiętych pasów lub nie stosowania 
urządzeń do przewożenia dzieci, może 

doprowadzić do kalectwa lub śmierci 
dziecka. Należy pamiętać, iż przy prędkości 
60 km/h przeciętna osoba o wadze 70 kg, 
podczas zderzenia z nieruchomą prze-
szkodą uderza w kierownicę, fotel lub też 
szybę pojazdu z siłą 3 ton. Inne urządzenia 
służące bezpieczeństwu podróżnych 
przy niezapiętych pasach nie przyniosą 
spodziewanego efektu. Poduszki oraz 
kurtyny powietrzne działają z bardzo dużą 
prędkością, co przy braku pasów może spo-
wodować kalectwo lub śmierć. Istotnym 
elementem jest również sposób zapięcia 
pasów. W trzypunktowych pasach dolny 
pas musi przebiegać na wysokości bioder; 
ułożenie go na brzuchu może spowodować 
urazy narządów wewnętrznych. Górny pas 
powinien przebiegać przez środek most-
ka, aby zadziałał prawidłowo. Działania 
profilaktyczne pod nazwą „Bezpieczny 
PAS(ażer)” mają zwrócić uwagę na sposób 
przewożenia pasażerów oraz stosowania 
przez wszystkie osoby w pojeździe pa-
sów bezpieczeństwa. Podczas kontroli 
drogowych policjanci zwracają szczególną 
uwagę na problem niestosowania pasów 
lub fotelików i urządzeń do przewożenia 
dzieci. Prowadzone działania mają również 
na celu kształtowanie właściwych postaw 
u kierujących i pasażerów, dotyczące bez-
pieczeństwa podczas jazdy.

*
Lubuska Policja zachęca do wstąpienia w jej 
szeregi. Ten szczególny rodzaj misji, który 
polega na zapewnieniu bezpieczeństwa 
społeczeństwu oraz niesieniu pomocy 
innym jest przeznaczony dla odpowiedzial-
nych osób. Złóż odpowiednie dokumenty 
i sprawdź czy jesteś osobą, która będzie 
nosić policyjny mundur i chronić obywateli. 
Zawód policjanta to wyzwanie, ale jedno-
cześnie marzenie wielu młodych ludzi. To 
zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Z pewno-
ścią jest to ciekawa praca, w której można 
znaleźć miejsce dla siebie, gdzie umiejęt-
ności i zdobyta wiedza pomogą podnieść 
poziom bezpieczeństwa obywateli. W wo-
jewództwie lubuskim służbę w policji pełni 
blisko 2700 osób, a średnio co trzy miesiące 
szeregi formacji zasilają kolejni kandydaci. 
W 2019 roku Komendant Główny Policji 
dokonał modyfikacji limitów przyjęć do 
służby w policji, w ramach których Garnizon 
Lubuski realizował przyjęcia w terminach: 
23 maja 2019 roku – 25 osób, 22 sierpnia 
2019 roku – 16 osób i będzie realizował 
jeszcze12 grudnia 2019 roku – 65 osób. 
Również w Lubsku czekają na chętnych 
miejsca pracy w policji. Zapraszamy!

Opr. M.	Sienkiewicz

LUBSKO • tel. 781 784 686
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Sprawca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu 
lądowym

Złodziej na stacji paliw używał peruki 
i innych gadżetów

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest 
stale uaktualniana

 W GMINIE  W GMI NI E 
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- Kiedy po raz pierwszy po-
myślała Pani o tym, że chce 
przekazywać wiedzę kolejnym 
pokoleniom, że to będzie cel 
życia?
- Myśl ta pojawiła się już w 
dzieciństwie, kiedy bawiłam 
się w szkole, zawsze musiałam 
być nauczycielem, a inne dzieci 
uczniami. Poza tym pochodzę z 
rodziny nauczycielskiej.
- Jak potoczyła się Pani dro-
ga zawodowa po ukończeniu 
studiów?
- Po ukończeniu studiów moja 
droga zawodowa była prosta i 
krótka, bo prowadziła do Szkoły, 
którą sama kończyłam, czyli do 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych przy ul. Chopi-
na 10 w Lubsku. I tak jestem tu 
już 32 lata. Ale oczywiście trochę 
„dorabiałam” w innych szkołach.
- Wykształciła Pani wielu zdol-
nych uczniów, którzy później 
kontynuowali zawodową pasję, 
związaną z tzw. naukami ścisłymi. 
Czy stosuje Pani jakieś autorskie 
metody w tej materii?
- Tak, mam swoje autorskie powie-
dzonka, wierszyki, które pomagają 
zapamiętać jakieś pojęcia. Stosuje też 
zeszyt ściąg, czyli staram się uczniom 
podawać krok po kroku - jak rozwią-
zywać zadania. Jednak szczegóły tych 
metod są tylko dla wtajemniczonych. 
- Lubsko to nieduże miasto i trudno 
nie usłyszeć, że środowisko uczniow-
skie po prostu Panią lubi. Ogólnie 
opinia publiczna od lat twierdzi 
(zapewne nie tylko w Polsce), że 
dzisiejsza młodzież jest inna niż 
kilkadziesiąt lat temu (generalnie 
słychać narzekania). A jak Pani to 
widzi, czy zgadza się Pani z takim 
stwierdzeniem?
- Młodzież zawsze była i jest taka 
sama - cudowna, zmienia się tylko 
otaczający nas świat. Kiedyś słucha-
liśmy na przykład zespołu ABBA, 
a teraz to samo tylko zmiksowane, 
kiedyś potajemnie piliśmy wino marki 
wino (patykiem pisane), a dziś lepsze 
trunki, bo są dostępne. Nawet moda w 
kółko się powtarza. Gdyby w naszych 
czasach były komórki to też byśmy 
ich używali potajemnie na lekcjach. 
Zawsze też była i jest „zła” młodzież, 
ale to ta niekochana w rodzinach.
 - Pamiętam, jakim autorytetem 
cieszył się zawód nauczyciela w 
latach 80-tych, kiedy uczęszczałem 
do szkoły średniej. Można było do 
kogoś pałać sympatią lub nie, ale 
ważny był szacunek. Jak z dzisiej-
szej perspektywy ocenia Pani sytu-
ację panującą w oświacie? 
- Pytanie trudnej i złożonej natury. 
Odpowiedź musiałaby być bardzo ob-
szerna, więc ograniczę się do dwóch 
kwestii. Kiedyś za swoją pensję utrzy-
mywałam 4-osobową rodzinę, a dziś 
ledwo sama daję radę. Jeśli chodzi o 
szacunek otoczenia do naszego zawo-
du to jak może być pozytywny, jeśli 
w telewizji, w domach rodzinnych itp. 
hejtuje się nas nauczycieli, a przecież 
to my spędzamy z Waszymi dziećmi 
większość czasu.

- Jaka jest Pani recepta na to, aby 
chciało się chcieć, aby bez względu 
na wszystko robić swoje i mieć po-
zytywne relacje na linii nauczyciel 
- uczeń, szczególnie jeśli uczy się ta-
kiego przedmiotu jak matematyka? 
- Zawsze byłam i mam nadzieję, że 
to się nigdy nie zmieni osobą o po-
godnym usposobieniu, pozytywnie 
nastawioną do wszystkich i do wszyst-
kiego. Mój zawód to też prawdziwa 
pasja, która wypełnia dużą część 
mojego życia. Wkładam w nauczanie 
dużo serca i czasu. Uczniowie to wi-
dzą i doceniają.
- Czytelników interesują też rzeczy, 
które są w jakiś sposób ukryte, 
o których wiedzą tylko nieliczni. 

Jakie są Pani zainteresowania czy 
hobby poza sferą zawodową? 
- Nie mam żadnego, ukrytego hobby, 
no może poza matematyką (tutaj 
śmiech). Większość prywatnego czasu 
spędzam z Rodziną (teraz „zwariowa-
łam” na punkcie mojego 3,5 letniego 
Wnuka) oraz z przyjaciółmi.
- Wiem, że Pani córka Paulina 
poszła w ślady mamy i uczy mate-
matyki w Zielonej Górze. To chyba 
nie jest przypadek?
- Tak naprawdę moja córka wcale nie 
chciała być nauczycielką, nie marzyła 
o tym. Ale zaraz po studiach nadarzyła 
się okazja pracy w szkole (umowa 
tylko na rok). Paulina jednak załapa-
ła bakcyla i tak kontynuuje tradycję 

rodzinną.
- Na koniec, jakie zdarzenie z 
kariery zawodowej nauczyciela 
utkwiło Pani najbardziej w 
pamięci? 
- Było dużo takich sytuacji, jedne 
nadają się do opowiedzenia, a 
drugie nie. Na pewno otrzymane 
wyróżnienie będę miała długo 
w pamięci. Jeszcze raz dziękuję 
Wszystkim, którzy głosowali i 
obdarzyli mnie zaufaniem. To 
bardzo ważne, bo świadczy o 
tym, że to, co robię ma sens. 
- Jeszcze raz gratuluję zwycię-
stwa w Plebiscycie i dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiał M. Sienkiewicz

Jest wierny, oddany, kocha miłością 
bezwarunkową, nie skarży się i pragnie 
jedynie naszej opieki i serca, które 
możemy mu okazać! Czy jesteśmy 
w stanie dać tak niewiele, otrzymując 
w zamian tak dużo? Za nami okres 
wakacji czyli czas, w którym nasi 
bracia mniejsi tracą dach nad głową, 
ale przede wszystkim opiekuna, który 
był dla nich wszystkim - z dnia na 
dzień! Samotnie błąkają się po uli-
cach, głodne i zagubione, w rezultacie 
trafiając do schroniska, w którym 
otrzymują niezbędną po- moc 
medyczną i opiekę, której 
koszty ponosi w naszym 
przypadku Gmina. Obecnie 
w Schronisku dla Bezdom-
nych Zwie- rząt w 

Zielonej Górze przebywa 6 psów, które 
znalezione zostały na terenie Gminy 
Lubsko. 
Miesięczny koszt utrzymania jednego 
zwierzaka, to kwota ok 1.000 zł. Opłata 
od posiadania psa obowiązująca od 29 
października 2007 r. (uchwała Rady 
Miejskiej w Lubsku nr XIII/78/07), 
w kwocie 30 zł rocznie pomaga w 
utrzymaniu zwierząt, które nie miały 
tyle szczęścia, co nasze pupile i straciły 
dom. Płatność należy zrobić do 30 
września 2019 roku.
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W ostatni weekend 
sierpnia Lubsko 
odwiedziła z delegacją 
Pani Paulette Gauthiez 
Burmistrz Masny, miasta 
partnerskiego z Francji.

W sobotę 31 sierpnia goście brali 
udział w Jarmarku Dożynkowym, 
natomiast w niedzielę (01.09), w 
Ratuszu odbyło się spotkanie z Bur-

mistrzem Lubska Januszem Dudoj-
ciem w sprawie dalszej współpracy. 
Zdaniem rozmówców podstawowymi 
obszarami tej współpracy miałyby 
być: kultura, edukacja oraz sport, a jej 
beneficjentami powinny być zarówno 
dzieci, jak i dorośli. Region z którego 
przyjechała francuska delegacja, liczy 
ok. 6 mln mieszkańców, z tego ok. pół 
miliona ma korzenie polskie. Starsze 
pokolenia biegle posługują się języ-

kiem polskim, młodsze już gorzej. Ale 
nadal są rodziny, a także organizacje, 
które bardzo dbają o krzewienie pol-
skiej kultury i naukę polskiej mowy.
W toku rozmów ustalono, obie strony 
przygotują terminarze swoich imprez 
planowanych w 2020 roku i przekażą 
je sobie nawzajem, by na tej podstawie 
ustalić dalszą współpracę.
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Delegacja z Masny ponownie 
odwiedza Lubsko

Azbest uznany jest za jeden z najbar-
dziej rozpowszechnionych czynników 
rakotwórczych w środowisku. Świa-
towa Organizacja Zdrowia (WHO) 
oszacowała, iż 125 milionów osób na 
świecie narażonych jest na działanie 
azbestu, a zawodowe choroby azbesto-
zależne powodują ponad 
107 tys. zgonów rocznie. Stąd podej-
mowane obecnie szeroko zakrojone 
działania, których celem jest eliminacja 
zagrożeń związanych z ekspozycją na 
pył azbestu.
Szacuje się, że na terytorium Polski, w 
okresie po II Wojnie Światowej, wwie-
ziono około 2 mln ton azbestu, z czego 
90% stanowił chryzotyl, importowany 
głównie z byłego Związku Radzieckie-
go. Surowiec używany był w zakładach 
przetwórstwa azbestu, głównie do pro-
dukcji wyrobów azbestowo-cemento-
wych. Wszystkie wyprodukowane wy-
roby azbestowe pozostały w otoczeniu 
człowieka. Około 80% azbestu zawarte 
jest w wyrobach budowlanych, głównie 
w postaci płyt do pokryć dachowych i 
elewacyjnych oraz różnego rodzaju rur.
Na terenie gminy Lubsko po raz kolejny 

rozpoczęła się realizacja zadania polega-
jącego na usuwaniu azbestu i wyrobów 
zwierających azbest z obiektów budow-
lanych położonych na terenie miasta i 
gminy Lubsko. Prace wykonywane są 
przez firmę „ AZ-EKO ” Paweł Jóźwiak, 
z siedzibą przy ul. Lwowskiej 25 w 
Zielonej Górze. 
W ramach tego zadania planuje się usu-
nięcie azbestu i wyrobów zawierających 
z 16 nieruchomości położonych na 
terenie miasta i gminy Lubsko. Zgod-
nie z umową termin zakończenia prac 
określony został na 20 września 2019 r.
Zadanie realizowane jest w ramach 
Programu priorytetowego NFOŚiGW 
pn.: „Ogólnopolski program finansowa-
nia usuwania wyrobów zawierających 
azbest” na lata 2019-2023.
O szkodliwości azbestu nie trzeba niko-
go przekonywać. Jednak warto zwrócić 
uwagę, że jest to wyrób mający wpływ 
na zachorowalność na m.in. na raka 
płuc, oskrzeli, opłucnej, a także pylicy 
azbestowej. Dlatego też należy dołożyć 
wszelkich starań aby wyeliminować 
azbest z naszego środowiska.
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Pies - mój najlepszy 
przyjaciel?!

AZBEST!

Wakacje z LGD
W ramach realizacji Planu Komu-
nikacji wydarzeń promocyjno – 
informacyjno - aktywizujących w 
dziewięciu miejscowościach obszaru 
działania Stowarzyszenia odbyły się 
„KREATYWNE SPOTKANIA Z 
LGD”. Z ciekawą ofertą dla dzieci 
odwiedzono: 19 sierpnia – Nowe 
Czaple/Bronowice (gm. Trzebiel); 20 
sierpnia – Drzeniów (gm. Tuplice); 21 
sierpnia – Gubin; 22 sierpnia – Łęk-
nica; 23 sierpnia – Ziębikowo (gm. 
Lubsko); 24 sierpnia – Jazów (gm. 
Gubin); 26 sierpnia – Zasieki (gm. 
Brody); 27 sierpnia – Budziechów 
(gm. Jasień); 28 sierpnia - Lipinki 
Łużyckie. Na uczestników czekało 
mnóstwo atrakcji. W części plastycz-
nej powstało wiele przepięknych 
zakładek do książek, kotylionów czy 
łapaczy snów. Były też baloniki, ko-
lorowe tatuaże i farbowanie włosów 
kredą. Dzieci chętnie korzystały z 
przygotowanych dla nich gier roz-
wijających myślenie i koncentrację 
– grały w jengę, bierki, budowały z 
klocków konstrukcyjnych, układały 
puzzle oraz kostkę Rubika. Aktywnie 
brały też udział w części ruchowej. Tu 
czekały na wszystkich skakanki, hula 
– hop, zabawy z chustą animacyjną 
oraz śpiewy i pląsanki. Było bardzo 
wesoło i kolorowo.

„LGD – GRUPA ŁUŻYCKA” 
ZAPRASZA NA WYCIECZKI!
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania – Grupa Łużycka” realizuje 
projekt „PODRÓŻE Z LGD”. Przed 
nami dwie wycieczki:12 października 

2019 do Gubina i Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach 
Wysokich; 19 października 2019 do 
wpisanego na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego i Przyrodnicze-
go UNESCO Parku Mużakowskiego 
w Łęknicy. W obu wycieczkach 
wezmą udział przewodnicy, którzy 
przedstawią historię i ciekawostki 
dotyczące odwiedzanych 
miejsc. Na zakończenie obu 
wycieczek będzie ognisko. 
Szczegółowe informacje 
o wycieczkach i zapisy: 
BIURO „LGD – GRUPA 
ŁUŻYCKA”, LUBSKO – 
ul. Kopernika 19/pokój 15 
(Baszta, Ip.) lub telefonicz-
nie 68 457 61 50.ZAPRA-
SZAMY!!! ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA!!! 

M. Sienkiewicz

Projekt "Podróże z LGD" współfi-
nansowany jest przez Wojewódz-
two Lubuskie w ramach zadania 
publicznego – Promowanie turystyki 
i krajoznawstwa w województwie 
lubuskim poprzez realizację celów 
Programu Rozwoju Lubuskiej Tury-
styki do 2020 r.

„LGD Grupa Łużycka” informuje

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji

To nie pierwsza tego rodzaju akcja LGD

 W GMINIE 	 LUDZIE, 	WYDARZENIA	
W zorganizowanym po raz pierwszy przez „Magazyn Lubski” plebiscycie na Najlepszego Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019 pierwsze miejsce zajęła Anna Wojnarowska, która od 32 lat 
jest nauczycielem matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Postanowiliśmy zapytać nie tylko o aspekty pracy nauczyciela, ale przede wszystkim o to - skąd 
bierze się ten optymizm i uśmiech na twarzy, który wyzwala w uczniach pozytywne emocje i podejście do nauki. 

Młodzież zawsze była i jest taka sama - cudowna

Ukochana córka Paulina 
poszła w ślady mamy

Zwyciężczyni 
naszego 
plebiscytu 
stosuje autorskie 
metody 
motywacji

 Zjazd klasy 4b (rocznik 2002) po 15 latach 

Dzień Sportu 2018 na 
terenie OSiR Lubsko
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W ramach projektu Erasmus - 
IDEMASAP 50+ 20 osobowa 
grupa odwiedziła w dniach 4-6 
września Brno. Studenci brali 
udział w zajęciach manualnych 
realizowanych przez naszych 
przyjaciół. Każdy student mógł 
w praktyce poznać metody ple-
cenia koszy, wazonów z wikliny 
oraz praktykować różne metody 
florystyczne od układania roślin 
żywych po sztuczne . Dużym 
zainteresowaniem naszych stu-
dentów cieszyły się zajęcia na 
których mogli samodzielnie 
przygotować biżuterię. W ramach 
wizyty gospodarze pochwalili 
się własnymi zakładami wędlin, 
które uczestnicy wyjazdu mogli 
degustować.

red.

	 LUDZIE, 	WYDARZENIA		LUDZIE, 	WYDARZENIA	

Wraz z nowym rokiem szkolnym, 
swoją działalność w nowym miej-
scu rozpoczęło Przedszkole nr 3.
Konieczność zmiany siedziby 
Przedszkola z ul. Baśniowej 1 na 
ul. Moniuszki 36, podyktowana była 
bardzo złym stanem technicznym 
dawnego budynku Przedszkola 
oraz niedopuszczeniem go do dal-
szego użytkowania.
Dnia 25 kwietnia 2019 r. Rada Miej-
ska w Lubsku podjęła uchwałę nr 
VIII/50/19, w sprawie przekształce-
nia Przedszkola nr 3 w Lubsku po-

przez zmianę jego siedziby. Uchwa-
ła ta była następstwem pozytywnej 
opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty 
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 
20 marca br w tej samej sprawie. 
Od tego czasu prowadzone były 
prace związane z adaptacją oraz 
dostosowaniem części budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 do wy-
magań związanych z realizacją 
wychowania przedszkolnego.
I udało się!!! Od 2 września br. 
Przedszkole nr 3 działa w nowej 
placówce mieszczącej się przy ul. 

Moniuszki 36 w Lubsku.
Dodatkowo, aby zniwelować pro-
blem zbyt małej liczby miejsc 
parkingowych i zapobiec parko-
waniu równoległemu wzdłuż ulicy 
Moniuszki, które wpływało na 
blokowanie wjazdu oraz wyjazdu 
innym samochodom, powiększono 
parking za budynkiem Przedszkola 
/ Szkoły i wykonano tzw. rondo dla 
polepszenia bezpieczeństwa oraz 
płynności i warunków ruchu. 
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Przedszkolaki
z Baśniowej już
w nowym miejscu

Kolejny
projekt UTW 
zrealizowany!

Projekt daje możliwość skorzystania 
z bezpłatnych szkoleń dla seniorów z 
zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych 
i medialnych w tym m.in.: korzystania 
z e-usług począwszy od nauki obsługi 
komputera i Internetu jak i rozwijanie 
umiejętności bardziej zaawansowanych 
oraz stworzenie trwałych mechanizmów 
podnoszenia kompetencji cyfrowych. 
Jest to okazja zarówno do poznania tech-
nologii, które szybko zawładnęły naszym 
życiem, ale również integracja z innymi 
otwartymi na naukę i nowości ludźmi.
Rozpoczęcie szkoleń planowane jest na 

miesiąc grudzień/styczeń. Kurs składać 
się będzie z 15 spotkań po 3 godziny 
każde z przerwą obiadową zapewnioną 
przez organizatora. Dodatkowo prze-
widziane są 3 spotkania animacyjne po 
6 godzin.
Na zakończenie szkoleń odbędzie się 
losowanie nagród - 10 tabletów wyko-
rzystywanych podczas zajęć - spośród 
wszystkich uczestników projektu. Zo-
stało tylko 5 wolnych miejsc, tak więc 
Urząd Miejski zachęca do udziału. 

A-M

RUSZA PROJEKT
E-SENIOR 65+ Wieści z WTZ i ŚDS

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wzięli udział w Pikniku Zdrowia, 
który był zorganizowany 6 września przez Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

Jak co miesiąc prezentujemy działalność naszych placówek: Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie jak zwykle wiele się dzieje.

 mars

Dla dzieci z Białkowa i Tucholi Żarskiej zorganizowano 
30 lipca zajęcia profilaktyczne okraszone watą cukrową 
i innymi przysmakami

Uczestnicy WTZ razem z przyjaciółmi ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy 18 
lipca grillowali, śpiewali i dobrze się bawili

Uczestnicy ŚDS wzięli udział w I 
Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych 

„Syrenada”, zorganizowanej 11 
września w Żarach
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W sobotę 7 września mieszkańcy miasta 
włączyli się w ogólnopolską akcję czy-
tania literatury polskiej. W lubskiej Bi-
bliotece Publicznej usłyszeć można było 
fragmenty nowel H. Sienkiewicza, M. 

Konopnickiej, E.Orzeszkowej, B.Prusa, 
B.Schulza, W.St.Reymonta i S.Żerom-
skiego. Spotkanie otworzyła dyrektor 
Biblioteki Maria Rudek. Uczestnicy 
Narodowego Czytania - dorośli, mło-

dzież i dzieci- zaprezentowali swoje 
umiejętności lektorskie. Wybrane przez 
nich fragmenty utworów uzupełniał 
nastrojowy podkład muzyczny.

A.R.

W poniedziałek (02.09.) w kawiarni Mocca 
w Lubskim Domu Kultury, odbyło się oko-
licznościowe spotkanie z okazji 80. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej, zorganizowa-
ne przez Pana Romana Kowalczyka członka 
Zarządu Wojewódzkiego w Zielonej Górze 
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych 
przez III Rzeszę Oddział w Lubsku.
Na spotkaniu obecny był Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć oraz gość honorowy - Pan inż. 
Stanisław Bryk - członek Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych 
przez III Rzeszę. Po uroczystym przywitaniu 
wszystkich przybyłych gości przez organiza-
tora spotkania, kombatanci oddali hołd zmar-
łym, symboliczną minutą ciszy oraz złożyli 
wieniec na mogile upamiętniającej ofiary 
niemieckiego nazizmu w latach 1939 – 1945. 
Na tą wyniosłą okoliczność uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekono-
micznych w Lubsku, pod okiem Pani Zofii 
Zawiślak, przedstawili program artystyczny 
o tematyce wojennej. Obok przepięknych 
wierszy i fragmentów wspomnień osób prze-
bywających w obozach koncentracyjnych, 
młodzież zaprezentowała swoje zdolności 
wokalne, śpiewając przepiękne pieśni pocho-
dzące z okresu II Wojny Światowej.

A-M
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„Mała książka – 
wielki człowiek” 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Lubsku wraz z filiami bibliotecz-
nymi zakwalifikowała się do udziału  
w ogólnopolskiej kampanii „Mała 
książka – wielki człowiek”. Od wrze-
śnia 2019 r. w ponad 5200 bibliote-
kach w całej Polsce będzie czekać na 
najmłodszych miłośników książek 
wyjątkowy prezent – Wyprawka 
Czytelnicza na dobry czytelniczy 
start. W wyprawce dzieci znajdą 
książkę, dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przed-
szkolaka i spełniającą najwyższe 
standardy w projektowaniu pięknych 
i mądrych książek dla najmłodszych, 
a także Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dzie-
cięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. W Wy-
prawce znajdą coś dla siebie także 

rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni 
o nieocenionej roli czytania w roz-
woju ich dziecka oraz o rozmaitych 
korzyściach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki.
Ważną rolę w kształtowaniu Małe-
go Czytelnika odgrywa biblioteka: 
uczy go samodzielności, podej-
mowania pierwszych własnych 
wyborów, rozwija myślenie oraz 
nawyk czytania i pogłębiania wie-
dzy. Biblioteka to miejsce, gdzie 
rodzic wspólnie z dzieckiem może 
spędzić czas w sposób twórczy 
oraz przeżyć nową, fantastyczną 
przygodę z wypożyczoną książką. 
A wszystko to za darmo!  Udział w 
projekcie jest całkowicie bezpłat-
ny. Pełna lista bibliotek biorących 
udział w projekcie jest na stronie 
www.wielki-czlowiek.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące 
projektu znajdziecie na stronie: 
www.wielki-czlowiek.pl.

Spotkanie kombatantów II Wojny Światowej
Narodowe Czytanie
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W ostatni 
weekend 
sierpnia nad 
Zalewem Karaś 
w Lubsku odbył 
się Jarmark 
Dożynkowy, 
który w tym roku 
był alternatywą 
dla Gminnych 
Dożynek 
organizowanych 
corocznie w 
wybranej wsi 
Gminy. 

Z uwagi na Program Postępowania Na-
prawczego, który zakłada brak środków 
na promocję, a tym samym organizację 
imprez dla mieszkańców, zorganizo-
wano jarmark, który miał nawiązać do 
tradycji dożynek. Imprezę rozpoczął 
występ zespołu z Ukrainy - Zbrucz, a 
mieszkańców i gości przywitał oficjalnie 
Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć w towarzystwie delegacji 
z miasta partnerskiego Masny z Francji.
Następnie wręczono nagrody w Konkur-
sie na Najładniejszą Posesję w Gminie 
Lubsko ogłoszonym przez Magazyn 
Lubski oraz Radnych Komisji Rolnic-
twa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej. O nagrody 
mogli ubiegać się właściciele posesji lub 
balkonu położonego na terenie Gminy. 
Celem konkursu było podniesienie wa-
lorów estetycznych i ogólnego wyglądu 
gminy. Nagrody przyznane zostały w 
trzech kategoriach: posesja wiejska, 
posesja miejska, balkon. Komisja 
konkursowa brała pod uwagę ogólne 
wrażenie i utrzymanie czystości, cieka-
we rozwiązania zagospodarowania prze-
strzeni, różnorodność roślin, aranżację i 
kompozycję przestrzeni, oryginalność 
i pomysłowość oraz strefę do wypo-
czynku. Komisja była pod wrażeniem 
wyglądu posesji, które wygrały. Ogrom 
pracy, środków i pomysłowość jakie 
zostały włożone w zagospodarowanie 
każdej z przestrzeni były ogromne. 
Widok zachwyca lub przyprawia o 
zazdrość, ale przede wszystkim cieszy 
oraz dopinguje do pracy przy własnym 

kawałku przestrzeni. 
Nagrodę główną w kategorii - posesja 
miasto - otrzymała Pani Ewa Anna Szy-
dłowska z Lubska. Nagrodę główną w 
kategorii - posesja wieś - otrzymuje Pani 
Dorota Witczak z Lutolu. Wyróżnienie 
w kategorii - balkon- otrzymała Pani 
Oliwia Wielgus z Lubska. Wyróżnienie 
w kategorii - posesja wieś- otrzymała 
Pani Maria Juszczyk z Ziębikowa. 
Wyróżnienie w kategorii - posesja wieś- 
otrzymali Państwo Grażyna i Andrzej 
Janków z Górzyna. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu, a przede wszystkim zwy-

cięzcom i wyróżnionym. Z pewnością 
największą nagrodą jest satysfakcja i 
możliwość wypoczynku w tak pięk-
nym miejscu, jak swój zadbany ogród 
czy balkon. Przyznanymi nagrodami 
chcieliśmy docenić zaangażowanie i 
pracę jaka została włożona w każdą z 
posesji, których wygląd przekłada się 
na wizerunek całej gminy! – powiedzieli 
organizatorzy.
Dzięki pomocy partnerów, sponsorów i 
wielu zaangażowanych ludzi, zorganizo-
wano imprezę, na której prócz pięknych 
widoków jakie roztacza nam Zalew 
Karaś, można było posłuchać muzyki 

nawiązującej do tradycji, w wykonaniu 
takich zespołów jak: Prima Sort, Modry 
Len, Chór Barwy oraz Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, który zaśpiewał "Piosenki 
Mojej Młodości”. Była okazja obejrzeć 
program artystyczny przygotowany 
i przedstawiony przez mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. 
Wystąpiły dzieci ze Studia Piosenki 
KONSONANS Lubskiego Domu Kul-
tury, a francuskie klimaty przybliżyła 
wszystkim Pani Eleonora Bouje.
Wieczorem świetny koncert dał zespół 
Niespotykani, a fantastyczny pokaz 
ognia grupa AgniStorm. 

Była okazja do zabawy zarówno dla naj-
młodszych, dla których nie brakowało 
atrakcji na placu zabaw, dmuchanym 
zamku, trampolinie i mechanicznym 
byku. Można było pomalować sobie 
twarz, wpleść we włosy kolorowe war-
koczyki, zrobić tatuaż. 
Stoiska z pysznym jedzeniem, ręko-
dziełem czy tematyczne z atrakcjami, 
przyciągały wszystkich zgromadzonych. 
Na koniec plenerową dyskotekę rozkrę-
cił DJ Szymek.

A-M

Kolorowy Jarmark Dożynkowy

Chociaż mamy je już za sobą, nie 
zniknęły z naszej pamięci i chętnie 
wracamy do nich myślami. Wakacje, 
bo o nich mowa, to wspaniały okres 
każdego roku. W tym były jeszcze 
bardziej kolorowe, niż zwykle, a to za 
sprawą szeregu zajęć i imprez, przygo-
towanych (nie tylko) dla młodych ludzi 
przez Lubski Dom Kultury.
Możliwości, jakie uzyskały w szcze-
gólności dzieci i młodzież z naszego 
miasta, pozwoliły wypełnić wakacyj-
ny czas pod okiem profesjonalistów, 
prowadzących warsztaty, zajęcia, 
spotkania, grających koncerty i organi-
zujących wiele innych form spędzania 
wolnego od nauki czasu.
Przez cały lipiec dzieciaki były anga-
żowane do wspólnej aktywności pod 
okiem animatorów i plastyków. Kalen-
darium wydarzeń w LDK obejmowało 
m.in. lipcowe warsztaty, prowadzone 
przez instruktora studia piosenki 
"Konsonans" Sebastiana Kubryja. We 
wtorki dla dzieci w dwóch grupach 
wiekowych (3-4 i 5-6 lat) prowadził 
zajęcia z rytmiki, natomiast każdego 
czwartku - warsztaty wokalne, balo-
nowe, bańkowe i nauki gry. Lipcowe 
popołudnia upływały na rozgrywkach 
turnieju szachowego o puchar lata, 
przypadających we wtorki i piątki. 
Wakacyjne weekendy w LDK wy-
pełniała rozrywka dla osób w każ-
dym wieku. W sobotę szóstego lipca 
kawiarnia "MOCCA" stała otworem 
dla spragnionych dobrej muzyki. 
Tego dnia miał miejsce koncert "The 
Hypnotunez". W piątek dwunastego 
lipca zorganizowano plenerowy pokaz 
filmowy dla dzieci oraz dla dorosłych. 
Kino plenerowe było także tydzień 
później, dziewiętnastego lipca. Na-
stępny wieczór (20.07.) upłynął przy 

wspólnym śpiewaniu podczas zorga-
nizowanego w przytulnych murach 
kawiarni "MOCCA" karaoke. 
Drugim koncertem zagranym we 

wspomnianej kawiarni był występ 
"Snowblind" wieczorem dziesiątego 
sierpnia w sobotę. Nie była to jednak 
jedyna sierpniowa atrakcja. Również 

drugiego miesiąca wakacji LDK pe-
łen był aktywności umilających czas. 
Jednymi ze szczególnie interesujących 
były sierpniowe zajęcia origami, w 
trakcie których najmłodsi łączyli naukę 
"czarowania z papieru" ze świetną 
zabawą.
Nie zabrakło też czegoś dla lubiących 
biesiady. Trzeciego sierpnia mieliśmy 
możliwość wspólnej zabawy podczas 
energetyzującego "Disco Polo Party", 
które, zorganizowane na scenie plene-

rowej, porwało widownię na świeżym 
powietrzu.
Zwieńczeniem Wakacji z LDK była 
podsumowująca cały projekt impreza 
pn. „Wesołe Wakacje w Mieście” 
w dniu 23. sierpnia. Pełen kolorów 
i uśmiechu festyn podkreślił  grubą 
kreską wspaniałość tego, co już za 
nami, czyli tegorocznych wakacji. A 
do następnych z każdym dniem coraz 
nam bliżej.

Amadeusz Wojciechowski

Wspomnijmy ciepłe lato

Na 
wesoło
Po letnim pikniku nad zalewem ,,Ka-
raś’’ członkowie Klubu Seniora w 
Lubsku nie zwalniają tempa. W dniu 
15.08.2019r. Zarząd klubu zorgani-
zował wieczorek integracyjny w re-
stauracji ,, Duet’’ w Lubsku. Wieczór 
upłynął w bardzo wesołej atmosferze 
na tańcach i wspólnym śpiewaniu do 
późnych godzin wieczornych. Senio-
rzy dziękują zespołowi muzycznemu 
,,To My’’ pod kierownictwem Lecha 
Krychowskiego oraz właścicielowi 
restauracji za przygotowanie pysz-
nego menu.

Aleksander  Baworowski
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" Miłość ma swój początek, ale nie ma końca...
więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd

wolny od wszelkich ziemskich trwóg,
tutaj na zawsze został Twój ślad, 
a z nim tęsknota, rozpacz i ból..."

Dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzie-
lili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczest-

niczyli we Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej Naszego Kochanego 
Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

Śp. LESZKA
KWAŚNIKA

Księdzu proboszczowi Marianowi Bumbulowi prowadzącemu liturgię pogrzebową, 
krewnym, przyjaciołom i sąsiadom, koleżankom i kolegom nauczycielom

ze Specjalnego Ośrodka Szkono - Wychowawczego, lubskim muzykom
i przyjaciołom z kapeli Prima Sort  za muzyczne pożegnanie, wszystkim licznie

zgromadzonym oraz Zakładowi Usług Pogrzebowych "Medulan" w Lubsku
wyrażamy swą ogromną wdzięczność. 

Pogrążona w żałobie żona i synowie z rodzinami.

20 września 2019r. w 80 rocznicę agresji 
Armii Czerwonej na Polskę i 30 rocznicę 
reaktywowania Związku Sybiraków 
przy pomniku Zesłańców Sybiru w 
Jasieniu spotkali się mieszkańcy miasta 
i zaproszeni goście, aby uczcić pamięć 
przodków – poległych, pomordowanych, 
represjonowanych Polaków. Spotkali się, 
aby oddać hołd tym, którzy przez ludzkie 
bestialstwo stracili wszystko i wszyst-
kich, a mimo to nie poddali się sowiec-
kiemu i niemieckiemu najeźdźcy. Wśród 
zgromadzonych znaleźli się zarówno 
sami bohaterowie, grupa jasieńskich 
Sybiraków wraz z rodzinami,  jak i zapro-
szeni goście: Starosta Powiatu Żarskiego 
Józef Radzion, Radny Powiatu Żarskiego 
Jarosław Dowhan, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Walczak wraz z rad-
nymi, Zastępca przewodniczącego Rady 
Miejskiej Elżbieta Maćko, Burmistrz 
Miasta Jasienia Andrzej Kamyszek, 
zastępca Burmistrza Miasta Jasienia 
Katarzyna Łuczyńska, Zastępca Prezesa 
Kresowego Towarzystwa Turystyczno – 
Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w 
Żarach Wojciech Cyrańczuk,  Zastępca 
przewodniczącego Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków i Prezes Oddziału 
Zielonogórskiego Wacław Mandryk, Pre-
zes Koła Związku Sybiraków w Lubsku 

Wojciech Szabliński, Dyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Jasieniu 
Halina Kaczmarek wraz z zastępcami 
Bogumiłą Gudzowską i Jolantą Mazur, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wicinie 
Alicja Lewandowska, Kierownik Poste-
runku Policji w Jasieniu Irena Kromp, 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
Robert Tecław, przedstawiciele mediów, 
kultury, Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w osobie Jolanty Stachowiak, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prze-
wodniczącym Marianem Stańkowskim, 
młodzież szkół podstawowych, miesz-
kańcy miasta, sympatycy i sprzymie-
rzeńcy obchodów Dnia Sybiraka.  Prezes 
Związku Sybiraków w Jasieniu Genowe-
fa Karmelita przypomniała wydarzenia 
historyczne i polityczne, które złożyły się 
na tragedię Polaków – zesłanie. Cytując 

wiersze poetów –zesłańców 
podkreśliła ogrom tragedii 
polskich rodzin i psychiczne 
rany tych, którzy przeżyli. 
Zwróciła również uwagę 
na wiarę i nadzieję pokła-
daną w młodym pokoleniu, 
któremu przekazywane są 
wspomnienia i refleksje po-
krzywdzonych, zesłanych 
i deportowanych Polaków. 

Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć 
tych, których groby, często bezimienne, 
rozsiane są po różnych cmentarzach 
dalekiej Syberii, w kraju, a także na 
cmentarzu jasieńskim. Pamięć Sybira-
ków zmarłych i pomordowanych przed 
80 laty uczczono złożeniem kwiatów pod 
pomnikiem Zesłańców Syberii. Po części 
oficjalnej uroczystości zgromadzeni udali 
się do Domu Kultury, gdzie wręczono 
medale okolicznościowe Oddziału zie-
lonogórskich Sybiraków Filomenie Ma-
lewskiej i Edwardowi Brzózce. Następnie 
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury Hanna Łabudzińska zaprosiła 
na koncert chóru Polirytmia z Zielonej 
Góry. Wspaniałe głosy, przepiękne pie-
śni pochodzące z różnych części świata, 
pełne pasji i radości wykonanie utworów 

uświetniły obchody Dnia Sybiraka w 
Jasieniu. Słodki poczęstunek dla wszyst-
kich zakończył spotkanie. 

A.R.

ŚWIĘTO SYBIRAKÓWW środę (18.09.) Koło Związku Sybira-
ków w Lubsku obchodziło 30 rocznicę 
powstania. Obchody rozpoczęły się od 
Mszy Św. w Kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Następnie uczestnicy 
jubileuszu przemaszerowali ulicami Lub-
ska pod Miejsce Pamięci, gdzie złożyli 
wiązanki kwiatów. Obchody uświetniła 
uroczysta akademia w Lubskim Domu 
Kultury. 
Uroczystość obchodów 30 - lecia to była 
wspaniała okazja do spotkania trzech 
pokoleń Polaków. W spotkaniu udział 
wzięli Sybiracy, ich dzieci i wnukowie. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
- Pan Kordian Borejko – Prezes Zarzą-
du Głównego Związku Sybiraków w 
Warszawie, 
- Pan Wacław Mandryk – Prezes Oddziału 
Związku Sybiraków w Zielonej Górze,
- Pan Marian Szymczak - Wiceprezes 
Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej 
Górze,
- Pan Edward Daszkiewicz - Prezes Od-
działu Związku Sybiraków w Zielonej 
Górze
- Pan Krzysztof Czerniawski – zastępca 
Przewodniczącego Rady Powiatu Żar-
skiego.
- Burmistrz Lubska Janusz Dudojć,
- Pan Marek Gutowski- Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lubsku
Obecni byli również Prezesi i Poczty 
Sztandarowe kół Związku Sybiraków z 
Nowej Soli, Sulechowa, Świebodzina, 
Gubina, Krosna Odrzańskiego, Żar, Zie-
lonej Góry, Żagania, Iłowy Żagańskiej, 
Kożuchowa, Nowogrodu Bobrzańskiego, 
Czyżówki, Wymiarek, Jasienia, Szprota-
wy i Sławy. Obecni byli również przed-
stawiciele placówek oświatowych i kul-
turalnych z Lubska, Brodów i Górzyna.
Imprezę swoją obecnością zaszczycili 
Senatorowie RP : Waldemar Sługocki i 
Walerian Piotrowski.
Uroczystość poprowadzili: Pani Marta 
Kunicka – nauczyciel Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku i Patryk 
Chwieszczenik – uczeń ZST
Akademię zainaugurował Polonez w 
wykonaniu nauczycieli i uczniów Ze-
społu Szkół Technicznych w Lubsku, po 
czym Prezes Koła Związku Sybiraków 
w Lubsku Wojciech Szabliński przywitał 
zaproszonych gości. 
Następnie Pani Maria Siemaszko przed-
stawiła historię Koła Sybiraków w Lub-
sku i nastąpiło wręczenie odznaczeń i me-
dali z okazji 30 lecia Koła Sybiraków.
ZŁOTE ODZNAKI ZWIĄZKU 
SYBIRAKÓW otrzymali:
- Janusz Dudojć
- Alicja Czerniawska
ODZNAKĘ HONOROWEGO SY-
BIRAKA otrzymał ksiądz Zygmunt 
Mokrzycki
MEDAL 90-LECIA ZWIĄZKU 
SYBIRAKÓW otrzymali:
- Barbara Maćkowiak
- Małgorzata Bednarek

- Witold Zaleski
- Józef Radzion
- Elżbieta Maćko
- Halina Siemaszko
- Wojciech Szabliński
- Walerian Piotrowski
- Fryderyk Cielecki
- Edward Daszkiewicz
- prof. Wiesław Hładkiewicz
- Stanisław Jagiełowicz
- Maria Tarwacka
MEDAL PAMIĄTKOWY ZIELONO-
GÓRSKICH SYBIRAKÓW otrzymali:
- Janina Żujewska
- Jan Żujewski
- Beata Wojnarowska
- Irena Kosiela
- Agnieszka Rezlerska
- ks. kanonik Władysław Tasior
- Halina Skindzier
- Marek Budniak
- Jan Dziewulak
- Maria Gładyś
- Alicja Klim
- Łukasz Mejza
- Jerzy Przybecki
- Kazimierz Wróblewski
LISTY GRATULACYJNE ZARZĄ-
DU GŁÓWNEGO:
- Edward Daszkiewicz
- Marian Szymczak
- Józef Seńków

Po części oficjalnej nastąpiła część 
artystyczna, podczas której wystąpili 
nauczyciele i uczniowie ZST w Lubsku, 
Klub Seniora z Lubska, zespół Modry 
Len z Górzyna, Katarzyna Kromp oraz 
Edward Daszkiewicz. W wykonywanych 
utworach przedstawiono martyrologię 
Polaków na Nieludzkiej Ziemi. 
„Gdy szukam wspomnień, które trwały 
ślad pozostawiły we mnie, kiedy podsu-

mowuję godziny, które miały dla mnie 
znaczenie, odnajduję nieomylnie to, 
czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi 
zapewnić”.
Słowa francuskiego poety i pisarza 
najlepiej podkreślają i oddają charakter 
uroczystości. Przecież jubileusz Koła 

Związku Sybiraków 
w Lubsku był okazją 
do wspomnień, któ-
re choć minione - na 
zawsze pozostaną w 
pamięci.

I.G.

30 LECIE KOŁA SYBIRAKÓW W LUBSKU
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99. lat pamięci…
 15. sierpnia 1920 roku zapisał się we wspomnieniach pod nazwą Cudu Nad Wisłą.
 Dzień ten, nieuznawany i zacierany skutecznie przez wiele lat stał się, po odzyskaniu 
przez Polskę w roku 1989 Suwerenności, na powrót Świętem Narodowym obchodzonym wraz 
ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jako Dzień Wojska Polskiego.
 Z tej to okazji dla uczczenia 99. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, dla odnowy zniszczonej 
tradycji oraz nauki, szczególnie młodego pokolenia, lubskie Stowarzyszenie Pamięci Wyklętych 
zamówiło w kościele Mariackim uroczystą Mszę Świętą, odprawioną przez ks. proboszcza 
Mariana Bumbula w niedzielę,18. sierpnia o godz. 10.00.
 Kościół ustrojono dziesięcioma trzymetrowymi flagami Narodowymi zwisającymi 
dumnie z balkonów na biało - czerwonych drzewcach zwieńczonych złotymi orłami Legionów.
 Po lewej stronie ołtarza głównego stanął czarny, nierównoramienny trzymetrowy krzyż. 
Tłem była mu wypływająca spod biało-czerwonego gniazda, w którym zasiadł orzeł biały w 
złotej koronie, wielka, biało-czerwona flaga nasza narodowa. Lewym bokiem krzyża wspinał się 
łukiem złocisty napis: „NIEPODLEGŁOŚĆ”, ramiona zaś belki poprzecznej dźwigały, również 
złote napisy: „1920-2019” i „99 lat”. Od stóp krzyża, pod jego ramiona rozpościerała się wielka 
reprodukcja obrazu Juliusza Kossaka - „Cud nad Wisłą”.
 Opisana dekoracja wykonana została przez Stowarzyszenie Pamięci Wyklętych i sto-
larza naszego parafialnego – Pana Antoniego Dybkę dla ubiegłorocznych obchodów Stulecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości dzięki przychylności i środkom pieniężnym przekaza-
nym z tej okazji przez ówczesnego starostę, a obecnego burmistrza Pana Janusza Dudojcia.
 Przybyli na uroczystość wierni oraz zaproszeni goście w osobach Pana Burmistrza 
Miasta J.Dudojcia i Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Żarach – Pana Roberta Słowi-
kowskiego zajęli miejsca po czym celebrans zakomenderował: „sztandary wprowadzić!”.
 W miarowym, dumnym stuku wojskowych butów defiladowym krokiem weszły przed 
Ołtarz sztandary: 32 Brygady Wojsk Zmechanizowanych w Żaganiu i Jednostki Zawodowej 
Straży Pożarnej w Lubsku.
 Uroczysta Msza Święta Dziękczynna w 99.Rocznicę Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, 
określanej przez historyków mianem jednej z niewielu bitew, które zdecydowały o losach świata, 
a przez Naród wierzący okrzyknięta „Cudem Nad Wisłą” rozpoczęła się…
 W homilii ksiądz proboszcz mówił o historii i współczesności, o Wolności i Niepod-
ległości, o tym co jesteśmy winni Tym, którzy walczyli wówczas , jak i Tym, którzy walczyli 
po Nich. Mówił, co dzisiaj my jesteśmy winni naszej Wolności i Niepodległości, i czym jest 
Suwerenność.
 Po złożonej Ofierze rozpoczął się krótki program artystyczny przygotowany przez 
Stowarzyszenie Pamięci Wyklętych.
 Wraz z dziarskimi tonami „Pierwszej Brygady” wszyscy zebrani powstali, sztandary 
pochyliły się, a ich asysty wyprężyły w postawie „na baczność”, salutując. W świątyni zapanował 
Duch, Wielki Duch Polski…
 Gdy wybrzmiały ostatnie akordy pieśni, która onegdaj stać się miała Hymnem Polski, 
z ambony rozległ się głos recytatorki, Agaty Hahn:

  „Posłał, czerwony diabeł, swoje sotnie krwawe,
  By napadły na Polskę, zdobyły Warszawę.
  Wyzwoliły od boga, wszelkiej boskiej wiary.
  Poburzyły kościoły i porządek stary.”…

 W kościele „słychać było” wielką „ciszę zasłuchania”.
 Recytatorka snuła opowieść o przemarszu wojsk sowieckich przez Polskę, o opusz-
czeniu kraju naszego przez zachodnich notabli, o powszechnej grozie na wieść o zmierzających 
pod Warszawę Rosjanach, o modlitwach zanoszonych na Jasnej Górze, na Placu Zamkowym i 
w całej Ojczyźnie.
 Z głośników w zalegającą ciszę zasłuchania popłynęły „Godzinki „: „Przybądź nam 
Miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnej nieprzyjaciół mocy…”.
  „…Był świt, czternasty sierpnia, kiedy pod Ossowem,
  opodal Rembertowa, powzięto obronę…” -                  -snuła opowieść recy-
tatorka.
 Mówiła, jak młodzi Polacy, prowadzeni przez księdza Ignacego Skorupkę, który padł 
tego rana 
i porucznika Słowikowskiego

  „…upadli i uciekli pod naporem wroga”.
  Drogą odwrotu była do Ossowa droga…”.
  Opowiadała, jak„… w Ossowie Słowikowski ich zebrał, ocucił
  i znowu do ataku na wroga zawrócił…”,
  „…A marszałek Piłsudski zebrał wszystkie pułki
  i pędził bolszewików przez Polski zaułki!…”.

 Opowiadała, jak to Polacy po zwycięskiej obronie Ojczyzny powaśnili się i nie stanęli 
skutecznie do następnej, w 39 roku; jak przyszło wyzwolenie,

  „…Nie, to znów niewola,
  tak długa i czerwona. Naród z wolna konał…”.
 Jak przybył nasz Papież i zawołał:

  …„Zstąp Ty, Duchu Święty!
  I znów się rozstąpiły czerwone odmęty…”.

 Mówiła, jak

  …”Naród nasz, wyzwolony znów upadł i zbłądził.
  Dzisiaj europejczyk znów go będzie sądził!

  I znów zdrajcy donoszą na niego do świata.
  Znów zdradza Polak brata swojego – Polaka!.
  I o Ojczyznę nie dba, i jej nie ratuje,
  Ale donosi na Nią i wciąż Ją szkaluje!”

  „A Matka Boska patrzy z niebieskiej przestrzeni
  I płacze, oczekując aż Naród się zmieni…”.
 W wielką ciszę i zadumę, jaka zaległa w kościele wdarł się głos barda śpiewającego: 
„Podnieście schylone głowy, pobierzcie do Częstochowy, gdzie swoje schylają karki i niedo-
wiarki…”
 Dziarskie takty „Mazurka Dąbrowskiego” poderwały z miejsc zasłuchanych i zamyślo-
nych zebranych. Pochylone sztandary martwo zawisły w pokłonie, a palce żołnierzy i strażaków 
wsparły się o daszki czapek.
 Ostatnie dźwięki Hymnu Narodowego obwieściły koniec Uroczystej Mszy Świętej 
Dziękczynnej odprawionej w intencji obrońców Ojczyzny i Europy w 99. Rocznicę Cudu Nad 
Wisłą…
 Celebrans zakomenderował: „sztandary wyprowadzić!” i poczty sztandarowe w mia-
rowym stuku defiladowych kroków opuściły świątynię.

 Tak świętuje się w Lubsku…

     
  Stowarzyszenie Pamięci Wyklętych
     
 z siedzibą w Lubsku

W siedzibie Ligii Obrony Kraju w 
Lubsku odbyło się zakończenie akcji 
„Lato z LOK”. Podczas uroczystości 
wyróżniono najlepszych strzelców 
oraz uhonorowano okolicznościowym 
medalem, wydanym z okazji 75-lecia 
LOK Starostę Powiatu Żarskiego Józefa 
Radziona i Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Lubsko Leszka Banacha (medal w jego 
imieniu odebrał z-ca Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Lubsko Grzegorz Kiel-
czyk). Najlepsza trójka zawodników 
otrzymała puchary, medale i dyplomy. 
A oto klasyfikacja: I miejsce Julia Paw-
laczek, II miejsce Tobiasz Pawlaczek, 
III miejsce Adam Buś. - Gratuluję 
wszystkim zawodnikom i odznaczo-
nym – podsumowuje akcję Prezes LOK 
Lubsko Zdzisław Hryciuk.

mars

LOK informuje
Podczas akcji „Lato z LOK” nagrodzono zawodników i odznaczono 

wspierających działalność LOK

W sobotę, 7 września, na terenie Parku 
Kulturowego „Grodzisko w Wicinie” 
odbył się IV Plener Archeologiczny, 
którego głównym organizatorem była 
Fundacja Parku Kulturowego Grodzi-
sko w Wicinie, przy dużej pomocy i 
wsparciu finansowym Gminy Jasień, 
Marszałek Województwa Lubuskiego i 
Nadleśnictwa Krzystkowice. 
Imprezę rozpoczął korowód ze Stacji 
Archeologicznej. Wśród licznych stoisk, 
typowych dla różnego rodzaju pikników 
czy festynów, warto wymienić te niety-
powe związane z przesłaniem imprezy. 
Ciekawą ofertę zaprezentował Marcin 
Makaś z Pracowni Karkonoskich oferu-
jąc przybyłym warsztaty wikliniarskie. 
Była też Kuchnia Rycerska z Olaszanicy, 
przybliżająca i rekonstruująca tajniki 
średniowiecznej kuchni, opartej na ka-
szach, ziołach, soczewicy i roślinach dziś 
powszechnie uważanych za chwasty. 
Można też było zapoznać się z ręko-
dziełem artystycznym wykonywanym 
przez Katarzynę Janicką z Lubska, czy 
przyjrzeć się pasjom członków Sto-
warzyszenia Militarno-Historycznego 
Szaruga z Jasienia, polegających na 
prezentowaniu umundurowania, uzbro-
jenia i wyposażenia żołnierzy z okresu 
II wojny światowej.
Niezwykle interesująca była część 
artystyczna, gdzie obok zespołów miej-
scowych: „Wicinianek”, „Karolinek” 
z Grabika oraz „Rosy” z Dragowiny, 

można było zobaczyć występy zespołów 
kwartetów muzyki dawnej i folkowej 
„Radyna” z Pruszcza Gdańskiego i 
„Huskarl” z Gniezna, których członko-
wie byli ubrani nie tylko w stroje z epoki, 
ale grali także na kopiach instrumentów 
średniowiecznych. Po zmroku miało 
miejsce przedstawieni teatralne w wyko-
naniu uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Wicinie pod tytułem: „Najeźdźcy 

przyszli jesienią” oraz widowisko teatru 
ognia „Soravia Art”, którego rozmach 
wzbudził podziw publiczności.
Szkoda tylko, że w tym roku pogoda 
raczej nie dopisała, co niewątpliwie 
zniechęcało do dłuższego przebywania 
na imprezie oraz sprawiło, że odwołano 
loty balonem.

 ABW

Plener Archeologiczny w Wicinie

Trzynastego lipca na placu przed świe-
tlicą w Dłużku miał miejsce piknik 
rodzinny z okazji rozpoczęcia wakacji. 
Organizatorem imprezy była rada so-
łecka Dłużka, a przybyli na nią licznie 
nie tylko najmłodsi, ale także rodzice i 
opiekunowie. Na stolach w świetlicy 
jak zwykle nie zabrakło słodkiego 
poczęstunku i ciast upieczonych przez 
mieszkańców wsi, była też kiełbasa z 
girlla, a także wata cukrowa i prażona 
kukurydza zafundowana przez Lubski 
Dom Kultury. LDK zapewnił również 
panią instruktor w osobie animatora 
czasu wolnego i instruktora teatru 
Edyty Urbaniak na co dzień pracującej 

w domu dziecka, która wraz z mężem 
Arturem i synem Pawłem, porwała do 
zabawy ponad czterdzieścioro uczestni-
czących w imprezie dzieci. Było więc 
mini disco, skoki w workach, wojna 
na balony wodne, rzuty do tarczy, gra 
w kręgle, mecz piłki nożnej drużyn 
mieszanych, rzucanie bumerangiem, a 
także zabawy w Boba budowniczego 
, czy malowanie kredą  potężnego na-
pisu Wakacje w Dłużku, obok którego 
każdy z uczestników zabawy mógł się 
podpisać. Imprezy nie zakłócił nawet 
przelotny deszcz, po którym na niebie 
jako dobry znak pokazała się tęcza.

ABW

Rodzinny piknik w Dłużku
Bartosz Iwanowski dwudziestotrzyletni 
właściciel Barber Shopu Ciach& Style 
w Lubsku otworzył go zaraz po swych 
osiemnastych urodzinach, choć pierwsze 
próby z nożyczkami i maszynką roz-
począł w wieku czternastu lat strzygąc 
swych kolegów w przydomowym garażu. 
Nic więc dziwnego, że po gimnazjum 
rozpoczął naukę w Zespole Szkół Tech-
nicznych w klasie wielozawodowej w za-
wodzie fryzjer. Szkoły nie skończył i nie 
ma z tego powodu żadnych kompleksów, 
bo stwierdził, że mistrzowie fryzjerstwa, u 
których praktykował, blokowali jego kre-
atywność i możliwość indywidualnego 
rozwoju, a żeby być dobrym fryzjerem nie 
wystarczy mieć dyplom ukończenia szko-
ły, a przede wszystkim potrzebny do tego 
talent i tak zwaną iskrę bożą. Obecnie w 
jego zakładzie pracuje stażystka Klaudia 

oraz zawodu uczą się dwie praktykantki 
Julia i Łucja. Młody fryzjer miał też przy-
godę z telewizją. W roku 2018 gościł w 
programie Afera Fryzjera emitowanym 
przez stacje TVN Style. Barber Shop 
różni się nieco od typowych zakładów 
fryzjerskich, nawiązuje do kultury 
amerykańskiej przesiąkniętej zapachem 
whisky i drewna i jest to zakład, który 
oprócz tradycyjnego strzyżenia oferuje 
wszelkie usługi związane z odnową 
wizualną dla mężczyzn. O renomie za-
kładu może świadczyć to, że klienci nie 
trafiają do niego z ulicy tylko umawiają 
się na wizytę z kilkudniowym wyprze-
dzeniem. Bartosz Iwanowski czynnie 
wspiera wszelakie inicjatywy społeczno 
–kulturalne na terenie gminy Lubsko 
takie jak Rockowe Granie czy WOSP i 
jak trzeba udziela wsparcia rodzinom po-

trzebującym. Uważa się za spełnionego na 
płaszczyźnie zawodowej, robi to, co lubi i 
ta praca daje mu utrzymanie. Jednak nie 
zamierza spoczywać na laurach i ciągle 
się rozwija twierdząc, że kto nie idzie do 
przodu, ten się cofa.

Adam Bolesław Wierzbicki

Pociąg do nożyczek

W dniu 16.07.2019r. Zarząd Klubu 
Seniora w Lubsku zorganizował 
dla swoich członków imprezę pod 
hasłem ,,Sport na wesoło’’. Piknik 
zlokalizowany był nad zalewem Karaś 
w Lubsku na terenie Ośrodka Sportu 

i Rekreacji. Jedną z atrakcji były 
rowery wodne, z których skorzystali 
co odważniejsi seniorzy. Po aktyw-
nościach sportowych Zarząd Klubu 
Seniora zafundował uczestnikom po-
siłek w postaci staropolskiego żurku 

z białą kiełbasą. Następnym punktem 
programu było utworzenie przez Se-
niorów grup śpiewających, które przy 
akompaniamencie akordeonisty Pana 
Czesława śpiewały popularne dawne 
polskie piosenki. Przy śpiewaniu po-

dano słodki poczęstunek kawę i lody. 
Był to miło spędzony czas. Dziękuje-
my właścicielce kawiarni za sprawną 
obsługę naszej 
70-osobowej grupy i za smaczny żu-
rek. Również serdecznie dziękujemy 

Dyrekcji Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Lubsku za możliwość pływania na 
rowerach wodnych, a ratownikom 
za czuwanie nad bezpieczeństwem 
pływających.

Aleksander  Baworowski

Piknik nad zalewem ,,Karaś’’ w Lubsku
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Festiwal Pysznego Pieroga w Luto-
lu - Święto całego Sołectwa Lutol z 
przysiółkiem Janowice już po raz drugi 
odbyło się 7 września. Mimo wielu prze-
ciwnościom oraz wielu nieprzychylnym 
słowom, udało się!!! To dzięki bardzo du-
żemu wsparciu od Miasta Żary, MOPS, 
MOSRiW w Żarach, w szczególności 
wsparciu Pana Olafa Napiórkowskiego. 
Nasz Festiwal to już tradycja, która rok 
do roku jest pielęgnowana. Tegoroczna 
edycja była obfita w wiele występów ar-
tystycznych zespołów i wokalistów, wy-
stąpili m.in. Zespół Cygański Vanessa i 
Sorba, Niespotykani, Mała Tęcza, Modry 
Len, Grzegorz Hryniewicz, Agata Łasic-
ka oraz Dj Bruno. Tygodnie przygotowań 
zaowocowały licznie zgromadzonymi 
gośćmi z okolicznych powiatów i miej-
scowości. Z pewnością nasz festiwal 
był promocją naszego sołectwa, gminy, 
a także regionu. Wiele atrakcji uświet-
niło czas wszystkim „pierogożercom” 
m.in. dmuchane zamki, przejażdżki na 
koniach, wspinaczka na skrzyniach, 
bungee, ruchomy byk, malowanie twa-

rzy, animacje dla dzieci, loteria fantowa, 
różne stoiska gastronomiczne oraz wiele 
innych. Osoby działające w Kole Go-
spodyń Wiejskich w Lutolu spisały się 
na medal. Udało się przygotować ok. 13 
tys. pierogów w trzech smakach: ruskie, z 
kapusta i grzybami oraz kaszą gryczana i 
twarogiem. Panie, które przygotowywały 

pierogi spotykały się praktycznie co-
dziennie lepiąc kolejne tysiące pierogów. 
Stowarzyszenie „ Uśmiechnij się”, które 
również działa prężnie na terenie naszego 
sołectwa, licznie włączyło się w organi-
zację i pomogło m.in. w zbiórce fantów, 
organizacji stoisk, załatwianiu wszelkich 
spraw formalnych, a co najważniejsze 

czuwało nad całym Festiwalem. Każdy 
mieszkaniec z Sołectwa, ale nie tylko 
dołożył wszelkich starań i niósł pomoc 
w organizacji tak ogromnego jak dla 
Sołectwa przedsięwzięcia. Ogromne po-
dziękowania dla wszystkich sponsorów, 
ludzi dobrej woli, a w szczególności dla 
lokalnej firmy PolFerm, która w ogrom-

ny sposób pomogła nam w organizacji 
niosąc pomoc gdy tylko jej potrzebowali-
śmy oraz grupie motocyklowej Nine Six 
MC Poland Chapter Lubsko, za okazaną 
wielką pomoc w organizacji. Cieszymy 
się ogromnie, że nasze święto stało się 
świętem okolicznych mieszkańców, 
gdzie wspólnie razem przy pysznym 
jedzeniu i wspaniałej muzyce, mogliśmy 
razem spędzić czas w rodzinnej atmos-
ferze. Dziękujemy wszystkim gościom 
i osobom, który niosły nam pomoc, bo 
gdyby nie Wy to Festiwal nie byłby tak 
ogromnym przedsięwzięciem, mówi 
Sołtys, a za razem Przedstawiciel Sto-
warzyszenia „Uśmiechnij się” Łukasz 
Michałkiewicz. Nasze Sołectwo działa 
cały rok, dzięki właśnie Stowarzyszeniu, 
KGW w Lutolu i przede wszystkim 
pracy Mieszkańców, rozwijamy się i 
tworzymy, a organizowane prze nas 
różne inicjatywy nie ograniczają się tylko 
do mieszkańców Sołectwa.

tekst: Łukasz Michałkiewicz
zdjęcia: Marek Sienkiewicz
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Odbyła się kolejna IV 
edycja Rockowego Grania 
w Lubsku zorganizowana 
w tym roku przez 
Krzysztofa Uliasza i Klub 
Motocyklowy Nine Six MC 
Poland Chapter Lubsko. 
Impreza odbyła się nad 
Zalewem Nowiniec.

Do współpracy zostali zaproszeni 
lokalni przedsiębiorcy, którzy od za-
wsze wspierali Festiwal: Ciach&Sty-
le, który świadczył swoje usługi w 
plenerze, Bar u Zosi, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Lutolu (zorganizowało 
stoisko z lemoniadą oraz pieroga-
mi), Aliszja Krysztofiak twórczyni 
przepięknych dzieł, oraz Fundacja 
Przystań na 4 Łapy, która prowadziła 
zbiórkę karmy i lekarstw dla zwierząt.
Klub Motocyklowy Nine Six MC Po-
land (organizator festiwalu Rock Blu-

es i Motocykle), udostępnił niezbędne 
zaplecze potrzebne do realizacji IV 

edycji Rockowego Grania w Lubsku. 
Jak się dowiedzieliśmy IV edycja 
Rockowego Grania w Lubsku była 
ostatnią edycją.
Lecz – jak zapewnił Krzysztof Uliasz 
- osobiście nie zamierzam przestać 
działać. Mam pomysł na pewien 
projekt. Trwają już rozmowy na ten 
temat z osobami, które mają taką samą 
pasję jak ja - powiedział Krzysztof. 
Przez cztery edycje Rockowego 
Grania w Lubsku na scenie zagrały 
łącznie 43 zespoły. Na Rockowym 

Graniu między innymi gościły takie 
zespoły jak: Venflon, Materia, Denoi 
z Czech, Zmaza, Projekt Parabelum z 
Czech, Zenek Kupatasa ,The Bill oraz 
oczywiście Proletaryat.

Dziękujemy za cztery edycje i cze-
kamy z niecierpliwością na nowy 
projekt.

I.G.

ROCKOWE GRANIE

II Festiwal Pysznego Pieroga

Pogoda nie przestraszyła amatorów domowych pierogów Pod namiotami organizatorów było widać duże zaangażowanie
Na stoiskach były do wyboru różne przedmioty 

i gadżety 

Na scenie wystąpił m.in. 
niezastąpiony zespół „Modry Len”

Lubskie Plenerowe Spotkanie Osób 
Niepełnosprawnych już za nami. 
W piątek 12 września nad Zalewem Ka-
raś odbyły się kolejne Spotkania Osób 
Niepełnosprawnych zorganizowane 
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i 
Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Lubsku. Spotkanie odbyło się jak zwy-
kle we wspaniałej atmosferze. 
Zabawa, uśmiechy, radość - tego było 
przez cały czas trwania imprezy mnó-
stwo.
W Spotkaniach udział wzięli zaproszeni 
goście z zaprzyjaźnionych placówek z 
całego województwa.
Imprezę honorowym patronatem objął 
Starosta Józef Radzion. A do tego, aby 
impreza się odbyła swoją cegiełkę 
dołożyli :
Burmistrz Miasta Lubsko Janusz 
Dudojć,
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Pani Justyna Przedaszek,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w osobie Pani Eweliny Krasowskiej,
Dyrektor Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych Andrzej Gonia,

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego Elżbieta Maćko,
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Grażyna Jelska,
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Okrę-
gowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Zielonej Górze Paulina Grzesiowska-
-Nowak, Tomasz Apanowicz z Piekarni 
Wiejskiej w Górzynie, Magnolii Lub-
sko. Pani Małgorzata Delijewska z Od-
działu PZU w Lubsku, Alfred Spychała, 
Państwo Palamiotis z Tawerny ZORBA.
Spotkania mogły się odbyć dzięki 
pomocy Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Lubsku 

(Dyrektor Robert Ściłba) oraz dzięki 
Dyrektorowi Lubskiego Domu Kultury 
Pani Marii Łaskarzewskiej.
Przy organizacji imprezy pracowali 
wolontariusze – z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej i Zespołu Szkół Technicz-
nych w Lubsku.
Było mnóstwo atrakcji. 
- WĘDKOWANIE - Koło Wędkarskie 
nr 1 pan Grzegorz Rutkowski
- STRZELANIE - Lubskie Stowarzy-
szenie Strzelectwa Sportowego "Gryf"
- MAGNESY - WIOLETTA ŁOŚ - ar-
tystka ludowa
- STOISKO NADLEŚNICTWA LUB-
SKO

- STOISKO ZAKŁADU 
ZAGOSPODAROWANIA 
ODPADÓW -  MARSZÓW
- SEKCJA PSÓW POSZU-
KIWAWCZO-RATOWNI-
CZYCH z JASIENIA
- STOISKO PSZCZELARSKIE
- BIGOS KLUBU NINE SIX MC 
POLAND
- GRILL
- WATA I POPCORN, SŁODKIE 
BUŁKI

- SOKI
- WOZY STRAŻACKIE
- ŚCIANKA FOTO
- ŚCIANKA WSPINACZKOWA - MI-
KOŁAJ DUDOJĆ
Imprezę zwieńczyła dyskoteka w ryt-
mach DJ-a SŁAWOMIRA.

I.G.

LUBSKIE PLENEROWE SPOTKANIE 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W piątek 23 sierpnia 2019 roku w Lub-
skim Domu Kultury odbyło się wielkie 
podsumowanie Wakacji – czyli Wesołe 
Wakacje w Mieście. W okresie letnim 
Lubski Dom Kultury zapewnił wszyst-
kim Mieszkańcom mnóstwo atrakcji, 
między innymi zajęcia plastyczne, zajęcia 
animacyjne, warsztaty bańkowe, rytmika 
dla dzieci, atelier wakacyjne, wakacyjne 

disco. Nie zabrakło również wakacyjnego 
Kina Gryf, koncertów w Kawiarni Moc-
ca, kina plenerowego oraz animacji na 
placach zabaw i w sołectwach. W okresie 
urlopowym odbyło się również Wielkie 
Lubskie Grillowanie, gdzie można było 
spędzić czas z całą rodziną. Na zakończe-
nie wakacji z Lubskim Domem Kultury 
przybyło wiele osób, dzieci, dorosłych z 

naszego miasta, ale również z okolicznych 
miejscowości. Na wszystkich czekało 
wiele atrakcji: dmuchańce, stoiska gastro-
nomiczne, stoiska z balonami, popcorn 
oraz wata cukrowa. Ważnym elementem 
tego dnia było święto holi- czyli święto 
kolorów, których wyrzut był wielokrotnie 
powtarzany w czasie trwania całej impre-
zy – teren przy Lubskim Domu Kultury 

był udekorowany w każdym kolorze. Na 
dzieci czekało również przedstawienie 
teatru Maska oraz animacje przygotowane 
przez aktorów. Cała akcja miała również 
cel charytatywny – czyli pomoc na dalszą 
rehabilitację i powrót do zdrowia Pani 
Joanny. Bardzo dziękujemy wszystkim 
za zaangażowanie w akcję, która była 
tak ważna tego dnia. Na zakończenie 

dnia wystąpił zespół Niespotykani, który 
porwał do tańca wszystkich uczestników. 
Lubski Dom Kultury życzy Wszystkim 
Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom 
samych sukcesów w Nowym Roku 
Szkolnym 2019/2020. Serdecznie zapra-
szamy do udziału w Sekcjach Lubskiego 
Domu Kultury.

Tekst: Łukasz Michałkiewicz

WESOŁE WAKACJE W MIEŚCIE 
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 Jak co roku w 
okresie wakacji Stowarzy-
szenie Rodziców Uczniów i 
Nauczycieli „Lepsze Jutro” 
przy współpracy z Urzędem 
Gminy w Brodach zorga-
nizowało i przeprowadziło 
projekt, którego celem był nie 
tylko wypoczynek letni dzieci 
i młodzieży, ale także pokazanie tego co 
w naszej gminie mamy najlepszego i 
najbardziej wyjątkowego. 
 W ramach projektu powstała 

grupa dziennikarska pod czujnym okiem 
pani Martyny Kosteckiej i pana Romana 
Janczewskiego, której celem było prze-
prowadzenie 7 wywiadów z mieszkańca-
mi Gminy Brody, którzy swoją postawą, 

osiągnięciami i pasją zasługują na miano 
wyjątkowych mieszkańców (wywiady 
przeprowadzono m.in. z Arkadiuszem 
„Szajbą” Pawlukowiczem, Anną Dzia-
dek, Jarosławem Gnypem, Krzysztofem 

Kilianem, Pawłem Mrowińskim). Wszy-
scy z dumą zaprezentowali swoje osią-
gnięcia i opowiedzieli o tym co jest dla 
nich najważniejsze, ale co najistotniejsze 
wszyscy oni stanowczo podkreślili, że 

Gmina Brody jest wyjątkowa i nigdy, 
nigdzie nie mówili szeptem, gdy ktoś py-
tał ich skąd są Całość przeprowadzonych 
rozmów niebawem ukaże się drukiem. 

Roman Janczewski

	CO	SŁYCHAĆ	U	SĄSIADÓW	-	WIADOMOŚCI 	Z 	GMINY	BRODY	 	CO	SŁYCHAĆ	U	SĄSIADÓW	-	WIADOMOŚCI 	Z 	GMINY	BRODY	

Z przyjemnością informujemy, że sto-
warzyszenie Ludowy Zespół Sportowy 
„Zjednoczeni Brody” rozpoczął w naszej 
gminie realizację programu „Działamy 
Razem”. Jest on współfinansowany 
przez Województwo Lubuskie - Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubu-
skiego, w ramach działania Lubuska 
Odnowa Wsi („Program współpracy 
Województwa Lubuskiego z organiza-
cjami pozarządowymi w 2019 roku”). 
Projekt trwa od sierpnia do października 
2019 r. Jego główne cele to rozwijanie 
aktywności i podnoszenie jakości życia 
społeczności lokalnej, zaszczepienie w 
mieszkańcach chęci współpracy, wzmac-
nianie zaangażowania w sprawy gminy 
Brody. Chcemy zmienić nastawienie 
części naszej społeczności z biernego 
odbioru na czynne działanie, w kierunku 
realizowania własnych potrzeb społecz-
nych. Cel ten zamierzamy osiągać głów-
nie poprzez dzieci i młodzież, dlatego 
większość działań kierowanych jest do 
tej grupy. Rezultatem projektu będzie 
ogólnodostępne boisko trawiaste (w 

ramach projektu uzupełnione o bramki, 
ogrodzenie i ławki).
27.08.2019 r. w Bibliotece Publicznej w 
Bieczu w ramach zadań projektowych 
odbyły się pierwsze zajęcia z dziećmi. 
Chłopcy i dziewczęta przez zabawę po-
znały korzyści wynikające ze zdrowego 
odżywiania. Dzieci z wielkim zapałem 

wykonywały kolorowe kanapki. Ich 
prace zostały od razu zjedzone z wielkim 
apetytem. Było pysznie.
https://www.facebook.com/zjednoczeni.
brody5/
Zapraszamy do udziału. Działajmy 
razem dla dobra gminy Brody.

Edyta Kuliszko

Działamy Razem
Dnia 06.09.2019r. Gmina Brody, już 
po raz kolejny wzięła udział w akcji,  
Narodowe Czytanie, której celem jest 
promocja czytelnictwa. Uroczyste czy-
tanie zorganizowane przez GBP oraz 
Zespół Szkolno-Przedszkolny, odbyło 
się na placu szkolnym, gdzie w uroczy-
stości uczestniczyły dzieci klas 5,6,7 
i 8. Narodowe Czytanie rozpoczęło 
się od przeczytania przez panią Mał-
gorzatę Wawrzyniak (Radną Gminy 

Brody) Listu Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. Następnie uczniowie szkoły 
podstawowej mieli okazje przeczytać 
kilka fragmentów z ośmiu wybranych 
utworów tegorocznej inicjatywy Na-
rodowego Czytania. Dla wszystkich 
odważnych, tj. czytających fragmenty 
lektur czekał egzemplarz opatrzony 
pamiątkową pieczątką z Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Narodowe Czytanie

Projekt „O finansach… w bibliotece – 6. 
edycja” jest realizowany z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. Realizato-
rem projektu jest Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Istotą 
działań, w ramach w/w inicjatywy, jest 
edukacja finansowa osób dorosłych 
(głównie po 50. roku życia oraz towa-
rzyszących im osób w wieku 18+, z któ-
rymi prowadzą wspólnie gospodarstwa 
domowe) prowadzona w bibliotekach 
na wsiach i w małych miastach. W 
projekcie, umożliwiającym dorosłym 
użytkownikom bibliotek zdobycie czy 
poszerzenie wiedzy z zakresu finansów 
osobistych, weźmie udział ok. 100 pla-
cówek bibliotecznych z całej Polski, a 
wśród nich Gminna Biblioteka Publicz-
na w Brodach.
Podczas, zaplanowanych na jesień 

spotkań uczest-
nicy dowiedzą 
się, jak założyć 
elektroniczne 
konto w banku, 
w jaki sposób 
sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak 
skutecznie zarządzać domowym budże-
tem. Każde ze spotkań będzie poświę-
cone innemu zagadnieniu, zgodnie z 
poszczególnymi modułami kursu wśród 
których znajdą się następujące tematy: 
bank przez Internet, bezpieczeństwo 
w korzystaniu z usług finansowych, 
zakupy przez Internet, płatności bez-
gotówkowe – karty płatnicze i płatności 
mobilne, oszczędzanie i inwestowanie, 
kredyty i pożyczki, ubezpieczenia, 
dziedziczenie, zarabianie na emeryturze, 
bank centralny.

„O finansach… w bibliotece” 

Ludowy Zespól Sportowy 
„ZJEDNOCZENI BRODY” 
dzięki wsparciu z UG Brody, 
zrealizował projekt mający 
na celu poszerzenie oferty 
wypoczynkowej dla dzieci 
i młodzieży z Gminy Brody 
pn. Obóz sportowo-eduka-
cyjny. Uczestnicy obozu 
spędzili czas w Ośrodku 
Sportowo-Wychowawczym 
w Strzelcach Krajeńskich. 
Tam aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach rozwijających 
ich umiejętności sportowe - 
nie tylko na boisku. Dzieci 
również miały możliwość 
podniesienia swoich umie-
jętności społecznych i po-
szerzenia wiedzy dotyczącej 
tajników zdrowego trybu 
życia.

Wakacje
ze sportem XVIII LUBUSKO – SAKSOŃSKI 

RAJD ROWEROWY
PO „ŁUKU MUŻAKOWA” 

28.09.2019 r. (sobota) Dzień Łęknicki
Do wyboru 3 trasy rowerowe
Trasa piesza – spacer z przewodnikiem „Po Parku Mużakowskim”

29.09.2019 r. (niedziela) Dzień Brodzki
11:30 START -  Brama przy Pałacu Brühla w Brodach
Trasa rowerowa przez Gminę Brody: 
Brody – Zasieki (dawna fabryka DSC Wald -Kandelabry) – Brody
Trasa piesza - spacer z przewodnikiem ścieżką „Od Sasa do lasa”
ok. 14:00 Poczęstunek i zakończenie rajdu

Warunki uczestnictwa w rajdzie:
- wpisowe,
- zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja.

INFORMACJE
www.zary.pttk.pl
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach oraz Urzędzie 
Gminy Brody, pok. nr 13.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Nie mówię szeptem, kiedy pytają mnie skąd jestem – mieszkam w Gminie Brody

Renowacja bramy miejskiej z 
1748 r., tzw. „Bramy Zasieckiej" 
jest projektem, mającym na celu 
zachowanie lokalnego dziedzic-
twa – ochronę zabytków związa-
nych z dziedzictwem lokalnym 
oraz wspieranie inicjatyw zwią-
zanych z dziedzictwem lokalnym, 
współfinansowanym ze środków 
Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rolnego  na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie, 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, w 
ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER” i poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społecz-
ność”. Dzięki restauracji obiektu 

stanowiącego cześć zabytkowego, 
historycznego zespołu urbani-
stycznego miejscowości Brody, 
zostanie przywrócona świetność 
jednemu z charakterystycznych 
symboli miejscowości. Odnowie-
nie Bramy Zasieckiej, stojącej 
przy jednej z głównych dróg w 
gminie i na jednej z dróg wjazdo-
wych do miejscowości wzmocni 
atrakcyjność turystyczną obszaru, 
zachęcając przejeżdżających do 
odwiedzenia miejscowości, w 
której już sam wjazd świadczy o 
bogatej i niezapomnianej historii 
miejscowości i okolicy, o możli-
wości poznania w rzeczywistości 
- nie tylko ze starych zdjęć czy 
grafik - piękna, rozmachu i charak-
teru założeń architektonicznych 
z czasów hrabiego Henryka von 
Brühla.

Remont Bramy Zasieckiej
Jak co roku GBP w Brodach przygotowała 
plan zajęć na wakacje dla dzieci i młodzieży z 
Gminy Brody. W tym roku przeprowadzono 
szereg zajęć o najróżniejszej tematyce min.:
• Z przyrodą i ekologią za pan brat – uwzględ-

nienie flory i fauny lasów województwa 
lubuskiego;
• Czytelnia pod chmurką - czytanie na świe-
żym powietrzu;
• Zajęcia stałe (czarodziejskie środy w bi-

bliotece Brody). Każda środa to inny temat 
zajęć dla dzieci np. prace z masą solną 
(kwiaty, zwierzęta, itd.), rysunki na szkle.
Odbywały się również zajęcia sportowe, 
które uzupełniały wyżej wymieniony 
program.

WAKACJE W BIBLIOTECE 

W tym sezonie Zjednoczonych Brody 
będą reprezentowały trzy drużyny: 
Orliki, Młodziki i Seniorzy.
Zmagania na boisku rozpoczęli jako 
pierwsi Młodziki. W meczu wyjaz-
dowym, na który pojechali w bardzo 
okrojonym składzie przegrali z ŁKS 
Łęknica 6:0. 
W sobotę (31.08.) swój mecz otwarcia 

mieli Seniorzy. Z nowymi nabytkami 
i celami udali się do Łaz, gdzie po 
dobrym meczu ZJEDNOCZONENI 
pokonali WKS 3:2.
Najmłodsza drużyna Zjednoczonych 
w niedzielę (01.09.) pojechała do 
Lipinek Łużyckich, gdzie po jed-
nostronnej grze pokonała drużynę 
Łużyczanki 23:1.

Sezon piłkarski rozpoczęty
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     Henryk Sucharski urodził się 12 
listopada 1898 roku w Gręboszowie 
w powiecie dąbrowskim jako czwar-
te dziecko Stanisława – wiejskiego 
szewca i Agnieszki z domu Bojko. 
W latach 1909 – 1917 był uczniem 
II Cesarsko - Królewskiego Gimna-
zjum w Tarnowie. Służbę wojskową 
rozpoczął w Armii Austro - Węgier 
13 lutego 1917 roku w batalionie 
zapasowym 32 pułku strzelców  w  
Bochni. 17 listopada 1917 roku zdał 
tzw. maturę wojenną. W 1918 roku 
ukończył Rezerwową Szkołę Oficer-
ską w Opatowie i jako kadet - aspirant, 
został wcielony do 9 kompanii 32 
pułku strzelców we Włoszech. Po 
powrocie do niepodległej Polski 7 
lutego 1919 roku został powołany do 
służby w Wojsku Polskim w 16 pułku 
piechoty w Tarnowie. W marcu został 
przeniesiony na front czeski do Cie-
szyna. W czerwcu został awansowany 
do stopnia kaprala. Podczas wojny 
polsko - bolszewickiej, pod koniec 
października 1919 roku został prze-
niesiony na front litewsko - białoruski, 
gdzie we wrześniu został mianowany 
podchorążym, a w styczniu 1920 roku 
otrzymał awans na podporucznika i 
został mianowany dowódcą kompanii 
w batalionie szturmowym 6 Dywizji 
Piechoty. Za osobistą odwagę w obli-
czu wroga i wykazanie inicjatywy w 
dowodzeniu w bitwie pod Połonicą – 
Bogdanówką, 30 sierpnia 1920 roku 
został przedstawiony do odznaczenia 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojsko-
wego Virtuti Militari, który wręczono 
mu w 1922 roku. Ponadto za męstwo 
na polu chwały otrzymał Krzyż 
Walecznych. Pod koniec 1921 roku 
został przyjęty do zawodowej służby 
wojskowej. W latach 20 - tych był ofi-
cerem zawodowym 20 pułku piechoty 
w garnizonie Kraków. W 1932 roku 
był oficerem 35 pułku piechoty w gar-
nizonie Brześć. W 1938 roku awanso-
wał na majora.  3 grudnia 1938 roku 
z rozkazu szefa Biura Personalnego 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
został przeniesiony na stanowisko 
komendanta Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej na Westerplatte.
  Nazwa Westerplatte (niem. West 
Platte) oznacza dosłownie Wester 
- „zachodni”, a platte – „płyta” (w 
znaczeniu: „wyspa”). Westerplatte 
oznacza więc „zachodnią wyspę”. 

Zgodnie z nazwą Westerplatte w 
XIX wieku było jeszcze wyspą, a 
określenie „zachodnia” służyło do 

odróżnienia wyspy od istniejącej 
wtedy również Ost Platte („wyspy 

wschodniej”), która z czasem połączy-
ła się z lądem. 25 sierpnia 1939 roku 
przybył do Gdańska z rzekomo kurtu-
azyjną wizytą, pod pretekstem awarii 
zapowiedzianego wcześniej innego, 
mniejszego okrętu niemiecki pancer-
nik szkolny „Schleswig - Holstein”, 
mimo przestarzałej konstrukcji był to 
bardzo silnie uzbrojony okręt przy-
gotowany do ataku na Westerplatte, 
pod pokładem przewożący kompanię 
szturmową Krie-
gsmarine. W dniach 
1 – 7 września 1939 
roku miała miejsce 
obrona półwyspu 
pod dowództwem 
mjr. Henryka Su-
charskiego (1 – 2 
września) i jego 
zastępcy kpt. Fran-
ciszka Dąbrowskie-
go (2 – 7 września). 
W trakcie tych walk 
garnizon walczył 
samotnie i w okrą-
żeniu wobec prze-
ważających sił wro-
ga. Po kapitulacji 10 
października 1939 
roku hitlerowcy 
przewieźli na We-
sterplatte polskich 
więźniów w celu 
uporządkowania 
terenu po walkach. 
W uznaniu bohater-
stwa i niezłomnego 

ducha załogi Westerplatte, dowódz-
two niemieckie pozwoliło majorowi 
Henrykowi Sucharskiemu odejść do 
niewoli z szablą przy boku. W wyniku 
pomyłki Niemców wręczono mu jed-
nak nie jego własną szablę, a szablę 
kapitana Franciszka Dąbrowskiego. 
Broń odebrano mu jednak zaraz po 
dotarciu do pierwszego obozu. Wraz 
z innymi oficerami został odwieziony 
do Hotelu Centralnego w Gdańsku. 

„Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć 
latem,
Prosto do nieba czwórkami szli żołnierze 
z Westerplatte”.

„Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”
- Konstanty Ildefons Gałczyński

Pomnik Obrońców Polskiego Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku

Henryk Sucharski - bohaterski 
komendant, broniący Westerplatte 

w czasie kampanii wrześniowej Pozostałości Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, którą w dniach 1 - 7 września 1939 roku dowodził 
major Henryk Sucharski

Kiedy dowódca jest wielkim strategiem? Gdy mimo jego 
przegranej wróg oddaje mu honory

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

Śladami obrońcy Westerplatte –
majora Henryka Sucharskiego     Silna jest to wieś sołecka w Polsce 

położona w województwie lubuskim, 
w powiecie międzyrzeckim, w gminie 
Pszczew. W latach 1975 - 1998 miej-
scowość administracyjnie należała do 
województwa gorzowskiego. Nazwa 
miejscowości pochodzi od słowa „sie-
dlnia” oznaczającego obszar zasiedlony. 
Najstarsze wzmianki o Silnej pochodzą 
z XV wieku. Ulokowano ją na starym 
piastowskim szlaku handlowym  tzw. 
droga frankfurcka, którym w  1000 
roku cesarz Otton III z orszakiem piel-
grzymował do grobu św. Wojciecha w 
czasie  bitew. Należąca do pszczewskie-
go klucza dóbr biskupów poznańskich 
Silna zamieszkiwana była aż do XVIII 
wieku wyłącznie przez katolików. W 
1743 roku biskup Teodor Czartoryski 
lokował w pobliżu wsi osadę olęderską 
- Nowosileńskie Olędry (dzisiejsza Silna 
Nowa). Więc Pszczew to miejscowość, 
która około 800 lat przynależała do pań-
stwa polskiego. Potem przyszedł czas 
zaborów i Pszczew nazwano Betsche.  
Obok miejscowości przebiegała granica 
polsko - niemiecka ustalona Traktatem 
Wersalskim. Gdy Polska odzyskała 
niepodległość w listopadzie 1918 roku, 
obudziły się nadzieje mieszkańców Sil-
nej i Pszczewa na powrót do Ojczyzny. 
Powstańcy Wielkopolscy i wspierające 

ich działania -  Polskie Oddziały Zbrojne 
oswobodziły okolice Lewic i Silnej. Nie 
doszło jednak do wyzwolenia Pszcze-
wa, a sprawa wytyczenia zachodniej 
granicy Polski budziła wielkie emocje 
i była przedmiotem rozmów dyploma-
tycznych. Miejscowi polscy działacze 
Kazimierz Kowalski, Ludwik Wittchen, 
Feliks Paździorek, Wojciech Poczekaj 
złożyli w sierpniu 1919 roku na ręce 
członków delegacji Międzynarodowej 
Komisji Granicznej udokumentowany 
memoriał i protest przeciwko włączeniu 

Pszczewa do Niemiec. Pod nadzorem 
tej komisji w gminie Pszczew przepro-
wadzono referendum ludowe (Volk-
sabstimmung). Pomimo, że odbyła się 
także polska manifestacja patriotyczna 
w Pszczewie, jego mieszkańcy opowie-
dzieli się za przynależnością do Niemiec. 
Jednak mieszkańcy wsi Silna, Świecho-
cin, Stoki i Nowa Silna zdeklarowali 
swoją przynależność do Polski.
     Podpisany 28 czerwca 1918 roku 
Traktat Wersalski podzielił granicą 
gminę Pszczew według wyników re-
ferendum na Niemcy i Polskę. W po-
bliskim Trzcielu granica podzieliła na 
pół jeden z budynków, gdzie był dom i 
warsztat wikliniarski Alberta Konopki. 
Dziś, w zjednoczonej Europie nie ma 
granic. Można swobodnie podróżować 
i korzystać z uroków lasów, jezior oraz 
podziwiać piękno krajobrazu. Czas zatarł 
ślady dawnej granicy polsko - niemiec-
kiej. Mało kto pamięta  dziś  w Pszcze-
wie, gdzie była granica. Teren, gdzie 
zlokalizowane były strażnice: drewniana 
polska, oraz murowana niemiecka pora-
sta dziś las zarządzany przez leśników 
z Nadleśnictwa Bolewice. Na mocy 
ustaleń Traktatu Wersalskiego granica 
oznakowana była kamieniami granicz-
nymi o określonych wymiarach. Były  to 
kamienie graniczne główne: 175 x 40 x 

40, pomiędzy nimi ustawiano mniejsze 
kamienie normalne o wymiarach: 125 
x 25 x 25 i jeszcze mniejsze kamienie 
pomocnicze: 93 x 18 x 18. Na kamieniu 
wykute były litery „P” (Polska) i „D” 
(Deutschland), litera oznaczenia sekcji 
granicznej, kolejny numer kamienia oraz 
napis „Versailles 28.6.1919”, czyli data 
podpisania Traktatu Wersalskiego przez 
Niemców. Niektóre kamienie miały 
na szczycie otwór i wyryty schemat 
przebiegu granicy w okolicy miejsca 

usytuowania granicznika. Jedyny znany 
zachowany w okolicy kamień, znajduje 
się w miejscowości Wierzbno gmina 
Przytoczna. Jest ustawiony przed  neo-
klasycystycznym pałacem z końca XIX 
wieku, usytuowanym w podworskim 
parku. Granica polsko - niemiecka wokół 
Silnej to  fragment lasu  związany z mało 
znaną historią pierwszej ofiary  II wojny 
światowej, na tym najdalej na zachód 
wysuniętym odcinku granicy. To historia 
plutonowego Antoniego Palucha. Antoni 
Paluch w 1918 roku wstąpił ochotniczo 
w szeregi Straży Ludowej, następnie 
walczył w Powstaniu Wielkopolskim i 
wojnie polsko - bolszewickiej. Służył 
w Straży Granicznej jako kierownik 
Placówki w Silnej. 1 września 1939 
roku wczesnym rankiem o godzinie 4.30 
pełnił służbę przy bramce granicznej. 
Wtedy pojawił się samolot niemiecki, 
który zrzucił trzy bomby, ale nie wyrzą-
dziły one szkód. Około 4.35 od strony 
Pszczewa pojawił się oddział Wermach-
tu. Plutonowy Antoni Paluch oddał w 
stronę zbliżającego się oddziału strzał 
ostrzegawczy, a Niemcy odpowiedzieli 
ogniem. Polak zginął od postrzału w 
głowę. Na płycie jego nagrobka w Silnej 
napisano: „Niewidoczny oku, a bliski 
sercu” - Antoni Paluch Kierownik Straży 
Granicznej ur. 04. 06. 1891 r. poległ 01. 
09. 1939 r.”
   Podróżując z Pszczewa w kierunku 
Silnej warto zatrzymać się w ciekawie 
zaaranżowanym miejscu. Trudno je omi-
nąć, ponieważ tuż przy zjeździe z szosy 
ustawiono drogowskaz kierujący na „Le-
śny parking na dawnej granicy państwa 
polskiego” utworzonej 28. 06. 1918 r. 
na mocy Traktatu Wersalskiego. Parking 
zlokalizowany jest mniej więcej w poło-
wie drogi do Silnej, w odległości około 2 
km od Pszczewa. Na mapach z 1938 roku 
miejsce to oznaczone jest jako Zollamt 
Betsche (przejście graniczne Pszczew). 
Wjazdu pilnuje otwarty biało -czerwony 
szlaban oraz charakterystyczna postać 
żołnierza, która powstała podczas jed-
nego z pszczewskich Plenerów Dużej 
Rzeźby w Drewnie. Obok stanęła replika 
wersalskiego kamienia granicznego - 
oryginał do obejrzenia w Wierzbnie, a 
za plecami rzeźby wprawne oko potrafi 
dostrzec pośród bujnej roślinności resztki 
fundamentów – jedyną pozostałość po 
budynku dawnej niemieckiej strażnicy. 
Z polskiej drewnianej strażnicy nie 
zachowało się praktycznie nic. Rzeźba 
przedstawia plutonowego Antoniego 
Palucha, Polaka pełniącego tutaj służbę 
w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 
roku. Oprócz drewnianej wiaty ze stołem 
i ławkami znajduje się tutaj także duża 
tablica informująca o historii tworzenia 
po I wojnie granicy polsko -  niemieckiej 
oraz przybliżająca postać plutonowego 
Antoniego Palucha. Autorem rzeźby jest 
Henryk Grudzień z Gardzka.

Krzysztof Kowsz
 

Tablica informacyjna przybliżająca postać Antoniego Palucha 
w Silnej k/ Pszczewa

Na dawnej granicy państwa polskiego w Silnej k/ Pszczewa, znajduje się, pięknie wykonana makieta, przedstawiająca 
szlaban graniczny, kamień wersalski i postać Antoniego Palucha

Plutonowy Antoni Paluch, pierwsza 
ofiara II wojny światowej

Następnie był przetrzymywany ko-
lejno w obozach Stablack, Riesenburg 
(Prabuty), w Oflagu IV A Hohenstein, 
Oflagu II B Arnswalde (Choszczno), 
Oflagu II D Gross - Born (Borne Suli-
nowo – Kłomino). W marcu 1945 roku 
podczas ewakuacji obozów jenieckich 
uległ wypadkowi i trafił do szpitala 
niedaleko Schwerina. Po uwolnieniu, 
w lipcu 1945 roku przedostał się do 
dowództwa 2 Korpusu Polskiego 
we Włoszech. W styczniu 1946 roku 
został przyjęty do służby wojskowej z 
przydziałem na dowódcę 6 Batalionu 
Strzelców Karpackich. Od 19 sierp-
nia przebywał w brytyjskim szpitalu 
wojskowym w Neapolu, gdzie zmarł 
30 sierpnia 1946 roku na zapalenie 
otrzewnej.  Został pochowany 1  wrze-
śnia  1946 roku na Polskim Cmentarzu 
Wojskowym w Casamassima we Wło-
szech. 21 sierpnia 1971 roku szczątki 
majora Henryka Sucharskiego zostały 
ekshumowane i przewiezione do 
Polski. 1 września 1971 roku urnę z 
prochami udekorowano Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari i złożono na Westerplatte. 
    Henryk Sucharski przez wiele lat 
po wojnie był uznawany za niekwe-
stionowanego dowódcę składnicy 
podczas siedmiodniowej obrony We-
sterplatte. Pozycja ta została ugrun-
towana przez Melchiora Wańkowicza 
w tomiku pt. „Westerplatte”, który 
powstał na podstawie rozmów autora 
z majorem Sucharskim podczas ich 
spotkania we Włoszech. Z czasem 
zaczęły się pojawiać informacje o 
tym, że faktycznym dowódcą Wester-
platte od 2 do 5 września był zastępca 
majora Henryka Sucharskiego, kpt. 
Franciszek Dąbrowski. Według tych 
informacji 2 września, po ciężkim 
bombardowaniu, w którym zginął 
m.in. ordynans majora, Józef Kita, 
Sucharski przeszedł załamanie ner-
wowe, w wyniku  którego został 
przez oficerów odsunięty od dowo-
dzenia. Podkreśla się, że to dzięki 
komunistom Sucharski, w miejsce 
Dąbrowskiego, został wykreowany 
na niezłomnego bohatera z uwagi na 
pochodzenie plebejskie. Sucharski 
był synem ubogiego szewca, a Dą-
browski miał korzenie szlacheckie, 
był synem węgierskiej baronówny 
i polskiego szlachcica. Według 
przeciwników tej teorii biografia 
Sucharskiego nie pasuje do socja-
listycznego stereotypu, gdyż brał 
czynny udział w wojnie polsko - 
bolszewickiej, pochodził z bardzo 
katolickiej rodziny, a krewny jego 
matki Jakub Bojko był posłem z 
ramienia propiłsudczykowskiego 
BBWR, z drugiej strony Franciszek 
Dąbrowski dosłużył się stopnia ko-
mandora porucznika w Ludowym 
Wojsku Polskim i był członkiem 
PZPR. Kapitulacja nastąpiła w mo-
mencie, w którym straty podległych 
mu żołnierzy były stosunkowo małe, 
a zapasy amunicji wystarczyły na 2 - 
3 tygodnie walk, nie było jednak już 
lekarstw i środków opatrunkowych, 
zapewniających skuteczną pomoc 
dla rannych. Wykonanie rozkazu ka-
pitulacji przez podwładnych ma być 
dowodem, że mjr Henryk Sucharski 
miał pełen posłuch wśród podległych 
mu oficerów i żołnierzy.

Krzysztof Kowsz

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

Śladami pierwszej ofiary II wojny
światowej – Antoniego Palucha

 H I STORI A  HISTORIA 
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      W przededniu wojny Wieluń 
był 15 - tysięcznym miasteczkiem 
położonym 21 km od granicy polsko 
- niemieckiej. Nie było tu żadnego 
przemysłu, wielunianie utrzymywali 
się z rolnictwa, handlu i rzemiosła. W 
mieście nie było wojska, informacje o 
przebywających w Wieluniu żołnier-
zach polskich czy polskiej brygadzie 
kawalerii zawarte w relacji lotnika 
Luftwaffe biorącego udział w ataku, 
nie są prawdziwe. Prawdopodobnie 
miały one na celu usprawiedliwienie 
nalotu na ludność cywilną. Wieluń 
nie stanowił także zaplecza aprowi-
zacyjnego dla polskich oddziałów ze 
względu na bliskość granicy z Niem-
cami i nie był także węzłem drożnym 
o strategicznym znaczeniu. Nic nie 
wskazywało więc na to, że stanie się 
on celem niemieckiego ataku wcze-
snym rankiem 1 września 1939 roku. 
Niewiadomo też dokładnie, dlaczego 
zostało zaatakowane wów¬czas aku-
rat to bezbronne miasto. Przypuszcza 
się, że Niemcy chcieli wzbudzić 
chaos i panikę wśród ludności cywil-
nej, wytworzyć atmosferę strachu i 
niepewności. Uciekający bowiem z 
miasta do innych miejscowości ludzie 
opowiadali o tym, co się działo w 
Wieluniu i wiadomości o ataku przeni-
kały w głąb kraju. Według informacji 
zawartych w dzienniku bojowym 76 
eskadry, 1 września dwie mi¬nuty po 
piątej, czyli o 4.02 czasu polskiego, 29 
„stukasów” wystartowało z lotniska 
Nieder-Ellguth (obecnie Ligota Dol-
na), pomiędzy Wrocławiem a Opolem 
i o godz. 4.35 miejscowego czasu, 
pojawiło się nad Wieluniem. Zaraz 
potem spadły pierwsze bomby na 
miasto. Atak na Wieluń nastąpił zatem 
pięć minut przed pierwszym strzałem 
niemieckiego pancernika Schleswig 

- Holstein na Westerplatte. Za tym, 
że pierwszy atak na Wieluń nastąpił 
przed 4.45 przemawiają także relacje 
wielunian – naocznych świadków 
tamtych wydarzeń oraz funkcjona-
riuszy Straży Granicznej pełniących 
służbę rankiem 1 września, którzy 
obserwowali samoloty hitlerowskie 
lecące w kierunku miasta. Rozpoczę-
cie się II wojny w Wieluniu, a nie na 
Westerplatte, potwierdziła Główna 
Komisji Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Stający na jej 
czele prof. Witold Kulesza (ur. 1950 
r.) stwierdził: „Według naszych usta-
leń II wojna światowa tak naprawdę 
rozpoczęła się od bombardowania 
Wielunia, na kilka minut przed salwą 
pancernika Schleswig - Holstein w 
kierunku Wester¬platte”.

      W nocy z 31 sierpnia na 1 września 
oddziały Wehrmachtu zaczęły prze-
kraczać granicę polsko - niemiecką. 
Tymczasem do Wielunia zaczęły 
zjeżdżać się furmanki chłopskie, aby 
zająć dogodne miejsce na placu targo-
wym, albowiem 1 września 1939 roku 
wypadał w piątek, który był dniem 
kupieckim. Nad ranem cywilne służby 
dozoru lotniczego LOPP ostrzegły 
posterunek w Wieluniu o zbliżających 
się w jego kierunku, od strony Praszki, 
niezidentyfikowanych samolotów. W  
mieście zawyły syreny alarmowe. 
Mieszkańcy byli przekonani, że to 
alarm ćwiczebny dla Ligi Obrony Po-
wietrznej i Przeciwgazowej, gdyż już 
od kilku dni pojawiały się informacje 
o mającym nastąpić właśnie w piątek 
alarmie próbnym. Po chwili okazało 
się jednak, że to nie są ćwiczenia. Na 
miasto zaczęły spadać bomby. Jeden 
ze świadków relacjonując tamte wy-
darzenia powiedział: „Zobaczyłem jak 
samoloty zatoczyły rundę nad mia-
stem, po czym obniżyły lot. Usłysza-
łem okropny świst i za chwilę szyby w 
naszym lokalu wyleciały na podłogę, 
futryna jednego z okien wpadła do 
środka, a brunatno -szary pył przesło-
nił wszystko. Pierwszy zbombardowa-
no szpital p.w. Wszystkich Świętych, 
mimo że był on ozna¬czony znakami 

Czerwonego Krzyża i zgodnie z kon-
wencjami międzynarodowymi podle-
gał szczególnej ochronie. W szpitalu 
zginęły 32 osoby, w tym 26 chorych. 
Ofiar byłoby zapewne o wiele więcej 
gdyby dyrektor placówki dr Zygmunt 
Patryn (1903 - 1991), przewidujący 

możliwość rozpoczęcia się wojny, nie 
wypisał w ostatnich dniach sierpnia 
wielu pacjentów pozostawiając tylko 
tych, którzy wymagali bezwzględnie 
hospitalizacji. Najwięcej chorych 
zginęło w piwnicach szpi¬tala, w 
których schronili się oni przed bomba-
mi. Zniszczony został także budynek 
oddziału położniczego znajdujący się 
obok głównego gmachu szpitalnego 
oraz szpital zakaźny przy ul. Piłsud-
skiego. Po drugim nalocie zniszczenie 
miasta było ogromne. Widziałem szpi-
tal doszczętnie zburzony. Obok szpi-
tala na gałęziach drzewa wi¬działem 
zwisające zwłoki. Na ulicach leżało 
sporo zabitych i rannych.  Popłoch 
w mieście panował nie do opisania. 
Ludzie uciekali z miasta, wielu biegło 
tylko w bieliźnie. Zaskocze¬nie było 
tak wielkie, że niektórzy odchodzili 
od zmysłów”. Obecnie w  gmachu 
Szpitala p.w. Wszystkich Świętych w 
Wieluniu mieści się siedziba Szkoły 
Podstawowej nr 4  im. królowej Ja-
dwigi,  II Liceum Ogólnokształcące 
im. Janusza Korczaka, oraz Kolegium 
Nauczycielskie.
    Niemcy bombardowali Wieluń 
z małej wysokości, metodycznie, z 
dużą do¬kładnością. Umożliwił im 
to brak obrony przeciwlotniczej w 
miasteczku. Do zrzucających bom-
by „stukasów" dołączyły myśliwce 
ostrzeliwujące z broni pokładowej 
uciekających z walą¬cych się budowli 
mężczyzn, kobiety, dzieci i starców.  
Podkreślić tutaj należy raz jeszcze, że 
w Wieluniu nie było żadnych polskich 
jednostek wojskowych ani obrony 
przeciwlotniczej. Za sterami „stuka-
sów”, z których spadały na Wieluń 
bomby siedzieli piloci I dywi¬zjonu 
II Pułku Bombowców Nurkowych 
im. Immelmanna pod dowództwem 
mjr Oskara Dinorta (1901 -1965), 
który był znanym niemieckim pilotem 
sportowym, lotnicy I dywizjonu 76 
Pułku Bombow¬ców Nurkowych pod 

W tym roku mija 80 – ta rocznica agresji Niemiec na Polskę. Z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć 
Państwu historię miasta, które jako pierwsze zostało zbombardowane przez niemieckie lotnictwo.

„Wieluń – polska Guernica”

Za sterami „stukasów”, z których spadały na Wieluń bomby siedzieli piloci I 
dywi¬zjonu II Pułku Bombowców Nurkowych pod dowództwem mjr Oskara 
Dinorta (na zdjęciu), oraz lotnicy eskadry 77 Pułku Bombowców Nurkowych 

pod dowództwem mjr Günthera Schwarzkopfa

Za sterami „stukasów”, z których 
spadały na Wieluń bomby siedzieli 

piloci I dywi¬zjonu II Pułku 
Bombowców Nurkowych pod 

dowództwem mjr Oskara Dinorta 
(na zdjęciu), oraz lotnicy eskadry 

77 Pułku Bombowców Nur¬kowych 
pod dowództwem mjr Günthera 

Schwarzkopfa

Jako pierwszy zbombardowano Szpital p. w. Wszystkich Świętych, mimo 
że był on oznaczony znakami Czerwonego Krzyża i zgodnie z konwencjami 
międzynarodowymi podlegał szczególnej ochronie. W szpitalu zginęły 32 

osoby, w tym 26 chorych

 H I STORI A  HISTORIA 
dowództwem Waltera Siegela oraz 
lotnicy eskadry 77 Pułku Bombow-
ców Nur¬kowych pod dowództwem 
mjr. Günthera Schwarzkopfa. Tylko 
podczas pierwszego nalotu, kiedy 
zbombardowano zachodnią część 
miasta zrzucono 29 500 kg bomb bu-
rzących i 11 250 kg bomb taktycznych. 
W trakcie drugiego i trzeciego nalotu 
(od¬powiednio około godz. 6.00 i 
9.00) na miasto spadło 380 bomb 
o sile wybuchu 46 000 kg niszcząc 
wschodnią część Wielunia. 
     Owego tragicznego dnia zniszczo-
ne zostało całe śródmieście, okolice 
Nowego i  Starego Rynku. Bombowce 
nie oszczędziły także zabytków ar-
chitektury polskiej: kościoła farnego 
z  XIV wieku przy ul. Sienkiewicza, 
klasztoru poaugustiańskiego będącego 
Zgromadzeniem Księży Misjona-
rzy Św. Rodziny, kla¬sycystycznej 
synagogi z II połowy XIX wieku, 
klasycystycznego budynku ratusza z 
Bramą Krakowską. Zburzono jedno ze 
skrzydeł XIX wiecznego pałacu, który 
był siedzibą starostwa powiatowego. 
Wskutek nalotu poważnie ucierpiały 
pozostałości XIV - wiecznych mu-
rów fortecznych między basztami 
Męczarnią i Swawolą. Całkowicie 
znisz¬czono kilkana¬ście stylowych 
kamieniczek mieszczańskich z XVIII 
i początku XIX wieku w cen¬trum 
miasta, oraz najstarszy dom miesz-
kalny u styku ulic Okólnej i Barycz. 
W wyniku bombardowania 75% 
zabudowy miasta legło w gruzach, 
życie straciło 1200 mieszkańców, tj. 
8% ogółu wielunian. Wśród zabitych 
było wielu Żydów, stanowiących w  
przedwojennym Wieluniu 1/3 ludno-
ści. Mnóstwo osób zostało zasypanych 
gruzami walących się budynków. 
Większość mieszkańców uciekła 
z miasta, wróciła dopiero po kilku 
tygodniach. Niemiecki dziennikarz 
przebywający w Wieluniu pod koniec 
1940 roku pisał: „Trudno opisać jak 
wiele wysiłku trzeba włożyć w pracę 
nad odgruzowywaniem Wielunia. 
Dzisiaj jeszcze po rocznej wytężonej 
pracy, nie uporano się ze wszystkim”.
      Atak na Wieluń był według 
prawa międzynarodowego zbrodnią 
wojenną. Zasady sformułowane w 
Hadze w 1907 roku przewidywały 
m.in. powstrzymywanie się od bom-
bardowania z powietrza miast otwar-
tych, oszczędzenia zabytków kultury, 
szpitali, obiektów kultu religijnego. 
Jak wiemy Niemcy w czasie nalotu 
1 września pogwałcili wszystkie 
te reguły. Dokumentacja na temat 
zbrodni hitlerowskich popełnionych 
na narodzie pol¬skim, zgromadzona 
po 1945 roku przez Główną Komisję 
Badania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, została przekazana 
władzom niemieckim. Jednak według 
niemieckich prokurato¬rów działania 
Luftwaffe i Wehrmachtu mieściły 
się w normach dopuszczonych przez 
prawo. Śledztwo na temat Wielunia 
umorzono dwukrotnie, rezygnując z 
przesłuchania dowódców jednostek 
Luftwaffe. W uzasadnieniu podano: 
„To, co według ocen polskich praw-
ników jest zbrodnią wojenną, według 
ocen prawników niemieckich mieści 
się w ramach działań wojen¬nych, 
a jeżeli nawet w ich ramach miały 
miejsce zabójstwa wykraczające poza 
wojenną ko¬nieczność, to czyny te 
uległy przedawnieniu. Nie mogą być, 
zatem ścigane w RFN”.

Krzysztof Kowsz

   Organy Kościoła p. w. Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Lubsku 
powstały w 1912 roku w firmie 
organmistrzowskiej Friedricha Hein-
zego. Friedrich Ernst Gustav Heinze 
urodził się  9 października 1874 roku 
w Bieniowie niedaleko Żar jako syn 
Gottlieba Ernsta Heinze (ur. 1842 r.) 
i  Johanny Augusty Caroliny Rattke 
(1843 - 1912). Zawodu organmi-
strza uczył się w latach 1889 –1892, 
terminując u konstruktora organów 
Carla Roberta Uebe w Neuzelle. Po 
ukończeniu terminu pracował we 
Wrocławiu z Herrmannem Stillerem. 
Aby poszerzyć swoją wiedzę, współ-
pracował z Friedrichem Ladegastem 
(1818 - 1905) w Weissenfels, Wil-
helmem Sauerem (1831 - 1916) we 
Frankfurcie nad Odrą i Wilhelmem 
Rühlmannem (1842 - 1922) w Zör-
big. Po odbyciu służby wojskowej 
udał się do firmy zajmującej się 
budową organów Schlag & Söhne w 
Świdnicy Śląskiej. 26 października 
1901 roku poślubił tam pochodzącą 
ze Świdnicy - Marię Idę Jadwigę 
Kayser (ur. 1881 r.). Para miała czwo-
ro dzieci: Reinholda (1902 – 1984), 
Jadwigę Idę Friedę (1903 – 1974), 
Lothara (1905 – 1969), oraz Günthe-
ra, który zmarł w okresie niemow-
lęcym. Jego żona nie dożyła końca 
drugiej wojny światowej, ponieważ 
została zamordowana 8 marca 1945 
roku w Żarach, przez polskie kobiety 
wracające z robót przymusowych.
   Friedrich Ernst Gustav Heinze w 
1904 roku złożył w Żarach własną 
firmę zajmującą się budową orga-
nów. Firma bardzo szybko zyskała 
dobrą opinię zarówno na Dolnych 
Łużycach jak i na Dolnym i Gór-
nym Śląsku. W 1905 roku otworzył 
przedstawicielstwa fabryczne swej 
firmy w Kołobrzegu na Pomorzu 
i ku uciesze swojego wiekowego 
nauczyciela - Friedricha Ladegasta 
w Weißenfels. Po wojnie Żary we-
szły w skład odrodzonej Polski, a 
Gustav Heinze musiał emigrować w 
głąb Niemiec. Po osiedleniu się w 
Rudolstadt na terenie Turyngii  za-
łożył firmę organmistrzowską wraz z 
synem Lotharem, który był od 1935 
roku, również budowniczym orga-
nów. Najsłynniejszym budowniczym 
organów w Turyngii na przełomie 
XIX /XX wieku był Adam Eifert 
(1841 - 1910), który w swej karierze 
wybudował, aż 115 organów dla 
różnych kościołów na terenie całej 
Turyngii. Jednak po jego śmierci 
nastąpił zastój w produkcji organów 
w tym kraju związkowym Niemiec, 
dopiero Gustav Heinze wraz z synem 
przełamali ten impas produkując 
nowoczesne organy. Pomimo śmierci 
Gustava Heinze 23 stycznia 1949 
roku, syn prowadził firmę do 1967 
roku. Jednak ze względu na słaby 
stan zdrowia, odsprzedał firmę, dla 
innej niemieckiej firmy produkującej 
organy. Firma ta po dziś dzień istnieje 
i jest „dumną” kontynuatorką firmy 
Gustava Heinze i nosi nazwę Karl - 

Heinz Schönefeld.
 Lubskie organy są 52 dziełem 
przedsiębiorstwa Friedricha Ernsta 
Gustava Heinze co wynika z napisu 
na tabliczce, który brzmi (niem. 
„G. Heinze Orgelbaumeister Sorau 
opus 52”). Instrument posiada nie-
powtarzalne walory brzmieniowe. 
Jest ciekawym i niepowtarzalnym 
przykładem założeń późnoroman-
tycznego budownictwa organowego. 
Do naszych czasów przetrwał w 
swych pełnych wzorach, zgodnie z 
estetyką brzmieniową, jaka panowała 
na początku XX wieku. Jest jedynym 
trzymanuałowym dziełem Heinzego, 
z wiatrownicami stożkowymi, traktu-
rą grającą i rejestrową pneumatyczną 
systemu rurkowego, jaki zachował 
się na terenie Ziemi Lubuskiej w 
oryginalnej koncepcji jego twórcy, 
bez braków piszczałkowych i in-
gerencji związanej z przebudową. 
Prospekt organowy, czyli środkowa 
trzywieżowa część jest w stylu 
późnobarokowym pochodzi z 1795 
roku z organów Johanna Methnera z 
Nowego Miasteczka ufundowanych 
przez lubskiego aptekarza Johanna 
Kaspra Sternberga. Natomiast bocz-
ne skrzydła pochodzą z 1912 roku z 
czasów budowy organów przez firmę 
Gustava Heinzego. 
  Instrument niedawno przeszedł 
kompleksowe prace organmistrzow-
skie przeprowadzone przez firmę Ars 
Organum Adama Olejnika. Najważ-
niejszym celem prac restauracyjno - 
konserwatorskich było przywrócenie 
dawnej świetności organów z zamia-
rem przeznaczenia ich do obsługi 
koncertowej i liturgicznej, wraz z 
zachowaniem wszelkich sprawnych 
jego elementów konstrukcyjnych. 
Cel ten został osiągnięty poprzez: 
konserwację i naprawę istniejących 
podzespołów, oraz wymianę części 
zużytych i zniszczonych lub ich 
właściwą regenerację. Dodatkowym 
aspektem prac restauratorskich była 
konieczność zachowania wysokiej 
estetyki organów, tak by instrument 
zachwycał nie tylko brzmieniem, 
ale również wyglądem. Ze względu 
na wartość historyczną organów, ich 
struktura pozostała nienaruszona. 

Wszelkie prace wykonano wzorując 
się na epoce  powstania instrumen-
tu,, stosując odpowiednie materiały 
i technologie. Instrument w pełni 
umożliwia kontynuację Festiwalu 

Muzyki Organowej i Kameralnej, 
który co roku odbywa się w lubskim 
kościele parafialnym.

Krzysztof Kowsz

HISTORIA ZABYTKOWYCH 
ORGANÓW W LUBSKU

W młodości zawodu uczył się u najlepszych organmistrzów w Niemczech m.in. 
u Friedricha Ladegasta w saksońskim mieście Weissenfels oraz u Wilhelma 

Sauera we Frankfurcie nad Odrą

Friedrich Ernst Gustav Heinze – 
twórca organów w Kościele p. w. 
Nawiedzenia Najświętszej Marii 

Panny w Lubsku

Pomnik ofiar bombardowania Szpitala p.w. Wszystkich Świętych w Wieluniu. 
Na pomniku napisane jest: „Tu dokonał się 1 września 1939 roku o godzinie 
4.40 pamiętny akt bezprawia przemocy i zbrodni hitlerowskiej na bezbronnej 
ludności miasta Wielunia. W tym miejscu 1 września 1939 roku funkcjonował 
wieluński Szpital p.w. Wszystkich Świętych na który spadły pierwsze bomby 

II wojny światowej”

Pomnik „Mieszkańców Wielunia – ofiar bombardowania”. Na pomniku 
napisane jest: „1 września 1939 roku o godzinie 4.40 atakiem niemieckiej 
Luftwaffe na Wieluń rozpoczęła się II wojna światowa. Zrzucone bomby 

obróciły w gruzy miasto o 700 – letniej historii”

Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Kameralnej i Organowej Lubsko 
-Forst 2019 - muzyka uniwersalna i 
ponadczasowa.
W niedzielę 25 sierpnia kościół pod 
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Lubsku zgromadził 
wielbicieli muzyki organowej i kame-

ralnej. Sklepienie kościoła wypełniły 
między innymi utwory J.S.Bacha i 
A. Vivaldiego w wykonaniu Ewy 
Murawskiej (flet), Marii Banaszkie-
wicz - Baryły (klawesyn) i Arkadiusza 
Pawliczka (organy). Całość koncertu 
prowadził Jerzy Markiewicz. 

A.R.

WZNIOSŁY FESTIWAL
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 PRZETARGI 

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.

Sprzedaż lokalu użytkowego o pow. użytkowej 41,34 m2 składającego się z sali sprzedaży i 2 pomieszczeń zaplecza, usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego położonego przy ul. Chrobrego 
4 w Lubsku w zabudowie zwartej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Brak ogrzewania. Lokal o podstawowym standardzie do remontu (zły stan podłóg, instalacje wewnętrzne, stolarka okienna i 
drzwiowa do wymiany). Wejście do lokalu od strony ul. Chrobrego. Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego dwoma budynkami mieszkalnymi, jednym budynkiem mieszkalno - użytkowym i czteroma budynkami 
niemieszkalnymi, oznaczonego działką 155/3 o powierzchni 580 m2 w udziale 16/100 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Chrobrego 4-6A-6B. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00019597/5. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Pierwszy przetarg 
na sprzedaż nieruchomości odbył się 3 czerwca 2019r., drugi przetarg odbył się 26 sierpnia 2019r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 41.000,00 złotych Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na ww. 
nieruchomość odbędzie się 28 października 2019r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: 
pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821w terminie do 23 października 2019r..

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku biurowego.
Sprzedaż budynku biurowego o pow. użytkowej 594,70 m2 (bez powierzchni piwnic), trzykondygnacyjnego w zabudowie wolnostojącej położonego przy ul. Bohaterów 2 w Lubsku. W budynku znajdują się 18 pomieszczeń biurowych, 4 pomieszczenia socjalne, 
3 wc, 3 korytarze, klatka schodowa i kotłownia w kondygnacji piwnicy. Budynek wyposażony jest w pełny zakres instalacji wewnętrznych: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz centralne ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni lokalnej 
na gaz ziemny. Budynek w dobrym stanie technicznym. Na wyposażeniu jest również platforma dla osób niepełnosprawnych wraz z podnośnikiem przy budynku. Kondygnacja 2 piętra użytkowana jest obecnie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Lubsku, pozostała część budynku nie jest użytkowana.Sprzedaż budynku następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 231/11 o pow. 614 m2 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. bohaterów 2. Działka w kształcie zbliżonym 
do prostokąta, wydzielona wokół budynku. Dostęp do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej. Ze względu na łatwy dostęp komunikacyjny pieszy oraz do wszystkich dróg głównych miasta, jak również zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie 
miejsca parkingowe lokalizację budynku należy uznać za dogodną. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00031040/6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanej nieruchomości. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 905.000,00 złotych Wadium wynosi 50.000 złotych. 
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 26 listopada 2019r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 
(w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821w terminie do 20 listopada 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. użytkowej 38,80 m2 składającego się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i wc, usytuowanego na czwartym piętrze – poddaszu budynku mieszkalno - użytkowym, pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym położonym 
przy ul. Emilii Plater 2B w Lubsku. Lokal mieszkalny po pożarze do kapitalnego remontu, pozbawiony instalacji oraz ogrzewania. Wejście do budynku od strony podwórza i ul. Emilii Plater. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu 
oznaczonego działką nr 112/5 o powierzchni 605 m2 w udziale 2/100 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Emilii Plater 2A, 2B, 2C. Budynek przy ul. Emilii Plater 2A, 2B, 2C wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem L-19/99 decyzją Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11.10.1999r. i ze względu na wpis do ww. rejestru podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z tym, wszelkie 
podejmowane przez właściciela lub posiadacza lokalu działania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanego w 
trybie decyzji administracyjnej. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00022860/4. W dziale III księgi wieczystej znajduje się wpis dotyczący decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze 
w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Cena 
wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 31.000,00 złotych Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (DZ. U. 2018.2204 z późn. zm.) cena lokalu wraz z udziałem w gruncie została obniżona o 50% z uwagi na wpis 
nieruchomości do rejestru zabytków. Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 30 września 2019r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu 
w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 25 września 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/7 o pow. 0,8761 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt 
prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej 
i drogą gruntową. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren 
przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIVa–pow.0,2328 ha, RV –pow. 0,6433 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej 
działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest 
od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 
na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - DZ.U. 2019r., poz. 482) zarządzającemu strefą przysługuje prawo 
pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 231.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.). Wadium wynosi 20.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 28 października 2019r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, 
plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 23 października 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/8 o pow. 0,8603 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt 
prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. 
Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren przemysłu, 
składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIVa – pow. 0,1452 ha, RV –pow. 0,7151 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 
Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń 
i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE 
Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - DZ.U. 2019r., poz. 482) zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie 
prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 227.300,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku 
od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.). Wadium wynosi 20.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 28 października 2019r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 23 października 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/9 o pow. 1,6482 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt 
prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. 
Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013r., poz.1166) o funkcji - teren przemysłu, składu 
i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIIIb – 0,6445 ha, RIVa – pow. 0,2328 ha, RV –pow. 0,6433 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej 
działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest 
od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 
na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - DZ.U. 2019r., poz. 482) zarządzającemu strefą przysługuje prawo 
pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 433.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.). Wadium wynosi 35.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 25 listopada 2019r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac 
Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 20 listopada 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/11 o pow. 1,7480 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt 
prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Przez działkę przebiega linia napowietrzna energetyczna średniego napięcia. Dostęp do 
działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na 
terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 
27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIII - pow. 1,5344 ha, RV –pow. 0,2136 ha - grunty 
orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz 
z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - DZ.U. 
2019r., poz. 482) zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 461.000,00 złotych brutto (cena 
zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.). Wadium wynosi 35.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 25 listopada 2019r. o 
godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 20 listopada 2019r.

 PRZETARGI  	 / 	  SPORT 
BURMISTRZ LUBSKA działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku pl. Wolności nr 1 na tablicy 

ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczone do sprzedaży, wynajęcia i dzierżawy.
BURMISTRZ LUBSKA działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku pl. Wolności nr 1 na tablicy 

ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczone do sprzedaży, wynajęcia i dzierżawy.

* Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny 
(ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo 
wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia 
współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek 
bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego 
termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

* Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny 
(ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo 
wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia 
współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek 
bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego 
termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/13 o pow. 1,8845 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt 
prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Przez działkę przebiega linia napowietrzna energetyczna średniego napięcia. Dostęp do 
działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na 
terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z 
dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIII - pow. 1,6193 ha, RIVa – 0,1510 ha, RV 
–pow. 0,1142 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją 
przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach 
ekonomicznych (tekst jednolity - DZ.U. 2019r., poz. 482) zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu 
wynosi 496.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.). Wadium wynosi 35.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość 
odbędzie się 25 listopada 2019r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 20 listopada 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/14 o pow. 1,8093 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt 
prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. 
Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren przemysłu, 
składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIII - pow. 1,2859 ha, RIVa – 0,1919 ha, RV –pow. 0,3315 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych 
przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie 
działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - DZ.U. 2019r., poz. 482) zarządzającemu strefą przysługuje 
prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 476.500,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z 
dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.). Wadium wynosi 35.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 25 listopada 2019r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, 
plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 20 listopada 2019r.

*
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ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 150/2 o pow. 185 m2 położona jest przy ul. Chrobrego w Lubsku (obręb 0003), w sąsiedztwie gruntów zabudowy wielorodzinnej. Działka gruntowa w kształcie prostokąta, ogrodzona, użytkowana 
dotychczas jako ogródek przydomowy. W zachodniej części działki wybudowany bez zgody właściciela budynek gospodarczy częściowo na przedmiotowej działce. Przez działkę przebiega przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego Plac Wolności 18 
oraz sieć kanalizacji sanitarnej fi 150. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne. Dostęp z drogi o nawierzchni z kostki brukowej stanowiącej ul. Chrobrego. Dla przedmiotowej 
nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem B. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są 
zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 
26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy 
mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 1 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U2 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa działka leży na obszarze, który został 
wyznaczony w uchwale Rady Miejskiej w Lubsku nr LI/262/17 z dnia 27.09.2017r., która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9.10.2015r. o rewitalizacji. Niemniej jednak Rada 
Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9.10.2005r. o rewitalizacji. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054272/8. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne 
oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 15.000,00 złotych. Wadium wynosi 2.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 30 września 2019r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). 
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 
25 września 2019r. 
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ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 151/2 o pow. 187 m2 położona jest przy ul. Chrobrego w Lubsku (obręb 0003), w sąsiedztwie gruntów zabudowy wielorodzinnej. Działka gruntowa w kształcie prostokąta, częściowo ogrodzona, 
użytkowana dotychczas jako ogródek przydomowy. W zachodniej części działki wybudowany bez zgody właściciela budynek gospodarczy częściowo na przedmiotowej działce. Przez działkę przebiega przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego Plac 
Wolności 19 oraz sieć kanalizacji sanitarnej fi 150. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne. Dostęp z drogi o nawierzchni z kostki brukowej stanowiącej ul. Chrobrego. Dla 
przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem B. Gleby działki w świetle obowiązujących 
przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej 
w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na 
terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 1 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U2 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa działka leży na 
obszarze, który został wyznaczony w uchwale Rady Miejskiej w Lubsku nr LI/262/17 z dnia 27.09.2017r., która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9.10.2015r. o rewitalizacji. 
Niemniej jednak Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9.10.2005r. o rewitalizacji. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd 
Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054273/5. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie 
z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 17.000,00 złotych. Wadium wynosi 2.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 30 września 2019r. o godz. 10:10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w 
Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 
0202 0267 7821 w terminie do 25 września 2019r.

XXVI turniej drużynowy Sparkassen, 
który po raz kolejny odbył się w miej-
scowości Hoyerswerda, rozegrano w 
dniach 7-8 września br. W składach 
drużyn znaleźli się utytułowani gra-
cze, w tym 1 arcymistrz i 10 mistrzów 
międzynarodowych. Lubski Klub 
Szachowy CAISSA uczestniczył w 
turnieju przy współpracy z zaprzyjaź-
nionym klubem Forster SC 95. Nasi 
zawodnicy reprezentują tę formację w 
rozgrywkach ligi niemieckiej, o czym 
już informowaliśmy w poprzednich 
wydaniach „Magazynu Lubskiego”. 
Dzięki temu mogliśmy wystawić 3 
drużyny, w składzie których znalazło 
się aż 10 zawodników z Lubska. W 
drużynie Forster SC 95 zagrali: mistrz 

fide Rainer Kleeschätzky (Niemcy) 
oraz Dariusz Bieliński, Grzegorz 
Dąbrowski i Waldemar Szylko. W 
składzie LKSz CAISSA I znaleźli 
się: Andrzej Kiełek, Ryszard Gaj-
decki, Jürgen Goldschmidt (Niemcy) 
i Grzegorz Kołodziejski. Z kolei 
zespół LKSz CAISSA II reprezento-
wali: Maciej Kiełbratowski, Ryszard 
Szydzik, Eryk Ostojicz i Aleksander 
Kiełek. Nasi zawodnicy jak zwykle 
podjęli ambitną walkę. Zespół re-
prezentujący Forst, na przestrzeni 
15 rund, zmierzył się z całą czołów-
ką turnieju, nierzadko wychodząc 
zwycięsko z potyczek. Ostatecznie 
drużyna została sklasyfikowana na II 
miejscu (brawo!).Najwięcej, bo aż 10 

punktów dla tej drużyny wywalczył 
W.Szylko. Pozwoliło mu to na zajęcie 
III miejsca na czwartej szachownicy, 
wśród zawodników o rankingu do 
2100. W zespole LKSz CAISSA I 
najlepszy wynik uzyskał (grający na 
I szachownicy) A. Kiełek. Zdobyte 
10,5 punktu pozwoliło wywalczyć 
naszemu zawodnikowi II miejsce w 
grupie do 2100. Bardzo dobrze spisał 
się także G. Kołodziejski, który z wy-
nikiem 10 punktów zdominował grupę 
do 1700.W zespole LKSz CAISSA II 
najlepszy wynik uzyskał M. Kiełbra-
towski (5 pkt.) i E. Ostojicz (4 pkt.). 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

M. Sienkiewicz

Turniej szachowy w Niemczech

Prezes LKSz CAISSA Waldemar 
Szylko zdobył najwięcej punktów 

w drużynie Forster SC 95. 
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W I rundzie Pucharu Polski na szcze-
blu okręgowym, zespół LZS Kado 
Górzyn podejmował ekipę Alfy Jaro-
mirowice. Mecz miał dwa oblicza. Do 
przerwy wyraźną przewagę mieli go-
spodarze, co udokumentowali dwoma 
bramkami. W 16 minucie rzut wolny 
wykonywał Artur Dąbrowski, który 

bezpośrednim strzałem przy słupku 
pokonał bramkarza Alfy. Dziesięć 
minut później po sprytnym strzale 
w "okienko" bramki gości Artura 
Dąbrowskiego było 2:0. Po zmianie 
stron trener przyjezdnych dokonał 
kilku zmian i obraz gry zmienił się 
diametralnie. Goście po prostych błę-

dach defensywy zdołali doprowadzić 
do remisu. Gdy wszyscy szykowali się 
do dogrywki, goście przeprowadzili 
ostatnią akcję, zdobywając trzecią 
bramkę dającą awans do kolejnej 
rundy. Awans możliwy - ale za rok!!!

I.G.

Puchar Polski w Górzynie
– awans był o krok

Arena Górzyn w niedzielne popołudnie 
(01.09.) była świadkiem potyczki mię-
dzy miejscowym LZD Kado, a Alfą Ja-
romirowice. Było to spotkanie między 
trzecią i czwartą drużyną w tabeli. Go-
spodarze po pechowej porażce w me-
czu pucharowym byli żądni rewanżu i 

zapowiadali walkę o wygraną. Boisko 
zweryfikowało jednak zapowiedzi. 
Ekipa Alfy dominowała przez całe 
spotkanie, obnażając wszystkie słabe 
strony przeciwnika. Mecz zakończył 
się wynikiem 0:4 dla Alfy. 

I.G.

Miało być lepiej niż w pucharze

KLASA OKRĘGOWA
TABELA PO VI KOLEJKACH:

 ZESPÓŁ M P Bramki
1 PROMIEŃ	ŻARY 6 16 15:2
2 ARKA	NOWA	SÓL 6 15 18:6
3 ODRA	NIETKÓW 6 12 13:11
4 ODRA	BYTOM	ODRZAŃSKI 6 12 20:8
5 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 6 12 18:6
6 DRZONKOWIANKA	RACULA 6 11 16:10
7 PIAST	CZERWIEŃSK 6 9 12:9
8 LZS	KADO	GÓRZYN 6 9 11:12
9 BUDOWLANI	LUBSKO 6 8 9:11
10 SPROTAVIA SZPROTAWA 6 7 8:9
11 POGOŃ	PRZYBORÓW 6	 7 8:12
12 DELTA	SIENIAWA	ŻARSKA 6 6 10:17
13 UNIA	KUNICE	ŻARY 6 6 5:18
14 ZORZA OCHLA 6 4 14:19
15 MIESZKO KONOTOP 6 3 10:21
16 SPARTA GRABIK 6 3 10:26

A KLASA
TABELA PO IV KOLEJKACH:

 ZESPÓŁ M P Bramki
1 ZNICZ	LEŚNIÓW	WIELKI 4 12 8:2 
2 FADOM	NOWOGRÓD 4 10 12:5 
3 BŁĘKITNI	ZABŁOCIE 4 9 12:3 
4 CHYNOWIANKA	ZIELONA	GÓRA 4 9 10:5 
5 START	ZIEL-	BRUK	PŁOTY 4 7 7:6	
6 BÓBR	BOBROWICE 4 7 8:6	
7 POGOŃ	WĘŻYSKA 4 6 10:10 
8 IKAR ZAWADA 4 6 6:11	
9 CZARNI CZARNOWO 4 5 7:5 
10 RELAX GRABICE 4 4 3:6	
11 SPARTA	MIERKÓW 4 4 9:8 
12 ENERGETYK	DYCHÓW 4 1 3:6	
13 CZARNI	DRĄGOWINA 4 0 5:14 
14 BUDOWLANI	II	LUBSKO 4 0 1:14

Legenda:	M	-	rozegrane	mecze;	P	-	punkty;

- Cały czas doskonalimy siebie i 
swoją grę. Coraz więcej od siebie 
wymagamy. Dziewczyny są napraw-
dę po ciężkich treningach. Doszły do 
nas nowe zawodniczki, które muszą 
się wkomponować w drużynę. Bu-
dujemy nowy zespół i wierzymy, że 

będzie dobrze. Ważne, że dziewczyny 
chcą i lubią to co robią - powiedział 
Damian Dworczak (trener naszych 
zawodniczek) przed rozpoczęciem 
sezonu.
Na inauguracji III ligi kobiet, nasze 
zawodniczki przegrały niestety w 

meczu wyjazdowym z MUKS Ko-
strzyn N/O 4:0 (2:0). Miejmy nadzie-
ję, w następnym spotkaniu pójdzie 
naszym Paniom lepiej w starciu z 
MUKS Zielona Góra. Trzymamy 
kciuki!!!

I.G.

BUDOWLANKI – PIĘKNIĘSZA CZĘŚĆ MLKS

W niedzielne popołudnie (25.08.) 
lider zielonogórskiej Okręgówki – 
Promień Żary - gościł w Lubsku. 
Budowlani podbudowani wygraną 
w Grabiku liczyli na komplet punk-
tów u siebie. Pierwsze minuty to 
lekka przewaga przyjezdnych. W 15 
minucie po jednym z ataków prawą 
stroną Jakub Nowak mocno uderzył 
pod poprzeczkę zdobywając bramkę 
dającą tym prowadzenie Promieniowi. 
Strata bramki podziałała na gospoda-
rzy pobudzająco, przystąpili żwawiej 
do ataków. W 42 minucie rzut wolny 
wykonywał Michał Bondarenko, po 
jego dośrodkowaniu piłkę wzdłuż linii 
bramkowej zgrał Dawid Urban, do pił-
ki doszedł Marcin "Buba" Bławuciak 
i przy niezdecydowaniu obrony i 
bramkarza gości zdobył bramkę dają-
cą wyrównanie. Po przerwie bramka 
"do szatni" podziałała mobilizująco 
na podopiecznych Stanisława Sło-

bodziana, którzy przejęli inicjatywę 
stwarzając pod bramką gości groźnie 
sytuacje. Ale już nie po raz pierwszy 
zawodziła skuteczność. I na tablicy 
cały czas widniał wynik 1:1. W 75 
minucie po jednym z kontrataków 
lewoskrzydłowy zawodnik z Żar 
mocno wstrzelił piłkę w pole karne 
naszej drużyny, a tam przy biernej 
postawie obrońców z najbliższej 
odległości piłkę do naszej bramki 
"pakuje" Marek Wolak i przegrywamy 
1:2. Mimo desperackiego ataku naszej 
drużyny wynik nie uległ zmianie. 
Porażka smuci, ale trzeba obiektyw-
nie przyznać, że gra naszego zespołu 
mogła się podobać. Forma wydaje się 
zwyżkować i jest nadzieja, że będzie z 
meczu na mecz coraz lepiej. Główny 
warunek to poprawa skuteczności w 
ataku i większa koncentracja bloku 
defensywnego!

I.G.

Szkoda straconych 
punktów

W deszczowe sobotnie popołudnie 
(07.09.) przy ulicy Sportowej w 
Lubsku odbyły się pierwsze w 
historii derby na poziomie Klasy 
Okręgowej pomiędzy Budowlany-
mi Lubsko, a LZS Kado Górzyn. 
Początek meczu to badanie się obu 
drużyn. W 11 minucie w polu kar-
nym Kado bramkarz gości fauluje 
wychodzącego na czystą pozycję 
zawodnika Budowlanych. Sędzia 
bez wahania wskazuje na"wapno". 
Jedenastkę pewnie wykorzystuje 
Dawid Walczak. Po zdobyciu pro-
wadzenia przez Budowlanych gra 
się wyrównała. Oba zespoły stwa-
rzały sytuacje pod bramką rywali, 
jednak do przerwy wynik utrzymał 
się. Po zmianie stron odważniej do 
ataku ruszyła drużyna miejscowych 
i już w 52 minucie po strzale Patryka 
Kozioła i dobitce Tymka Dynow-
skiego podwyższyła prowadzenie 
na 2:0. Od tego momentu do głosu 
doszła drużyna Kado Górzyn. Z go-
spodarzy jakby uszło powietrze. Na 
bramkę raz za razem "sunęły" ataki 
gości. I już w 56 minucie po rzucie 
rożnym - przy biernej postawie 
całego bloku defensywnego Budow-
lanych - z 3 metrów główką piłkę do 
bramki gospodarzy pakuje Michał 
Galik i Kado zdobywa gola kontak-
towego, Przyjezdni nie zamierzali na 
tym poprzestać i co chwilę stwarzali 
zagrożenie pod bramką Manuela 
Kowalskiego. W 70 minucie po akcji 
prawą flanką i wrzutce w pole karne 
ponownie Michał Galik zdobywa 
bramkę na wagę remisu. Przewaga 

gości w tym momencie nie pod-
legała dyskusji, a kolejne bramki 
wisiały w powietrzu. W 75 minucie 
w okolicach pola karnego Kado do-
szło do starcia pomiędzy Łukaszem 

Wiktorskim, a Tymkiem Dynow-
skim. Skutkiem tego starcia była 
groźna kontuzja zawodnika Kado. 
Przerwa w meczu trwała około 20 
minut (potrzebna była interwencja 

Pogotowia Ratunkowego). Po tej 
przerwie miejscowi złapali drugi 
oddech. Chwilę po wznowieniu 
gry, za sprawą Michała Bonda-
renki, zdobyli bramkę na 3:2. Ta-
kim też wynikiem zakończyło się 
spotkanie. Derby przyniosły dużo 
emocji, a licznie zebrana widownia 
nie mogła narzekać na brak wra-
żeń. Tym razem lepsi okazali się 

Budowlani, którym w dużej mierze 
pomogła przerwa w grze. Miejscowi 
złapali drugi oddech i zdołali strzelić 
decydującą bramkę. Jednak obie 
drużyny zasłużyły na słowa uznania. 
Rewanż w Górzynie zapowiada się 
bardzo ciekawie. Łukaszowi Wiktor-
skiemu (LZS Kado Górzyn) życzymy 
szybkiego powrotu do zdrowia.

I.G.

Emocje godne derbów Po	meczu	powiedzieli:
Stanisław Słobodzian (trener Budowlanych Lubsko):	 „Ciężki	mecz.	Pierwsza	połowa	dla	nas,	druga	dla	Górzyna.	Cieszą	punkty,	smuci	skuteczność	w	ataku.	Dziękuję	zawodnikom	za	ambitną	grę	i	zosta-wienie	zdrowia	na	boisku”.

Karol Łyczko (Prezes Kado Górzyn):	„Derbowy	mecz	
z	MLKS	Budowlani	 Lubsko	 był	 bardzo	 trudnym	
spotkaniem.	Myślę,	że	gra	była	bardzo	wyrównana,	
a	nawet	 to	chyba	my	mieliśmy	bardziej	klarowne	
sytuacje	do	zdobycia	bramki.	W	poczynaniu	naszych	
zawodników	widziałem	presję	 tego	meczu,	bo	w	
grze	było	dużo	nerwowości	 i	 brak	precyzji.	Nie	
graliśmy	swojej	piłki.	Potężnym	ciosem	okazało	
się	wykluczenie	Łukasza	Wiktorskiego,	 co	odbiło	
się	na	naszej	grze	w	końcówce	meczu.	Niestety	
przegrywamy	 i	 jest	 to	dla	nas	sroga	 lekcja.	Chcę	
pogratulować	zwycięstwa	Budowlanym	 i	 życzyć	
powodzenia	do	końca	rozgrywek.”

Damian Dworczak (trener III ligowego zespołu 
kobiet Budowlanych Lubsko):	„Cóż	rzec...	.	Pierw-
sza	połowa	meczu	z	naszą	obiektywną	przewagą,	
udokumentowana	bramką.	Druga	natomiast,	 po	
niestety	błędzie	bramkarza,	wlała	w	serca	drużyny	
z	Górzyna	więcej	wiary	w	siebie,	 czego	efektem	
była	druga	bramka.	Górzyn	złapał	wiatr	w	żagle	i	
raz	za	razem	było	ciężko	pod	naszą	bramką.	Trudno	
powiedzieć	co	by	się	wydarzyło,	gdyby	nie	feralne	niestety	zdarzenie	 (kontuzja	zawodnika	z	Górzyna),bo	Kado	było	w	natarciu.	Po	tej	przerwie	to	 już	nasi	zawodnicy	mieli	więcej	sytuacji	do	strzelenia	bramki	i	tak	się	stało.	Mecz	na	fajnym	poziomie,	mógł	się	podobać.	Górzyn	się	nie	przestraszył,	zagrał	jak	równy	z	równym.	Wygrało	Lubsko	i	na	dzień	dzisiejszy	jest	to	lepsza	drużyna.”

 SPORT 
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Młodzi wędkarze z Lubska zdomino-
wali rywalizację w Okręgowej Olim-
piadzie Młodzieży w Sportach Węd-
karskich, wygrywając we wszystkich 
kategoriach wiekowych. W imprezie, 
która odbyła się na początku sierpnia 
wzięło udział 71 zawodników z całego 
kraju. W sobotę (03.08) na stadionie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku 
rozegrano 3 konkurencje (test wiedzy, 
zawody sprawnościowe oraz trójbój 
rzutowy), a w niedzielę (04.08) odbyły 
się zawody wędkarskie na zalewie w 
Czerwieńsku. Zawody rozgrywano w 
trzech kategoriach wiekowych U-12, 
U-14 i U-16. We wszystkich zwycię-
żyli młodzi wędkarze z koła PZW nr 
1 w Lubsku. Okręg PZW w Zielonej 
Górze reprezentowało dziewięcioro 
zawodniczek i zawodników (dwie 
drużyny i trzy osoby indywidualnie), w 
tym najmłodszy zawodnik Olimpiady 
Mikołaj Marciniak - 7 lat i najmłodsza 
zawodniczka Olimpiady Antonina Sy-
guła - 9 lat. Sześcioro z nich: Klaudia 
Szczerbata, Krzysztof Ksiuk, Maciej 
Niewiadomski, Wiktoria Konopielko, 
Bartosz Szymczak i Mikołaj Marciniak 
jest członkami Koła PZW nr 1 w Lub-
sku. Dwoje: Antonina Syguła i Piotr 
Królik należy do Koła PZW Żary 8, a 
Kacper Karpiński jest członkiem Koła 
PZW Zielona Góra 53. A oto sukcesy 
naszych zawodników. K. Szczerbata 
- pierwsze miejsca w trzech konku-
rencjach: zawody sprawnościowe, 
test ekologiczno-wędkarski i spławi-
kowe zawody wędkarskie. Pierwsze 
miejsce w klasyfikacji indywidualnej 
w kategorii do 14 lat (nagroda głów-
na: podest wędkarski JAXON). K. 
Karpiński - drugie miejsce w teście 
ekologiczno-wędkarskim, czwarte 
w spławikowych zawodach wędkar-

skich i czwarte miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej w kategorii do lat 16. 
K. Ksiuk - czwarte miejsce w teście 
ekologiczno-wędkarskim, czwarte w 
konkurencji sprawnościowej i piąte w 
klasyfikacji indywidualnej w kategorii 
do 12 lat. Cała trójka tworzyła skład 
pierwszej drużyny Okręgu PZW w 
Zielonej Górze, ostatecznie zajmując: 
trzy drugie miejsca drużynowo w 
trzech konkurencjach i drugie miejsce 
w klasyfikacji drużynowej Olimpiady. 
W drugiej drużynie startowali: M. 
Niewiadomski - trzecie miejsce w 

teście ekologiczno-wędkarskim, piąte 
miejsce w spławikowych zawodach 
wędkarskich i szóste miejsce w klasy-
fikacji indywidualnej w kategorii do lat 
16. W. Konopielko - szesnaste miejsce 
w klasyfikacji indywidualnej w kate-
gorii do 14 lat. B. Szymczak - drugie 
miejsce w spławikowych zawodach 
wędkarskich, trzecie miejsce w teście 
ekologiczno-wędkarskim i czwarte 
miejsce w klasyfikacji indywidualnej 
w kategorii do 12 lat. Druga drużyna 
zajęła dziewiąte miejsce w klasyfikacji 
drużynowej Olimpiady. Indywidualnie 

w kat. do 12 lat startowali: M. Marci-
niak - piętnaste miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej, P. Królik 24 miejsce i 
A. Syguła - dwudzieste piąte miejsce. 
W klasyfikacji generalnej Olimpiad 
w 2019 roku pierwsza drużyna zajęła 
piąte miejsce w Polsce, uzyskując dla 
naszego Okręgu nagrodę finansową 
1500 zł z przeznaczeniem na pracę z 
młodzieżą. Niedzielne zawody w Czer-
wieńsku były zaliczane również do 
Młodzieżowego Pucharu Okręgu. W 
kategorii do lat 14 wygrała K. Szczer-
bata (koło PZW nr 1 Lubsko), która 

złowiła ponad 3 kg ryb (w tym blisko 
2 kg leszcza) przed A. Sygułą (koło 
PZW nr 8 Raja Żary) i K.Ksiukiem 
(koło PZW nr 1 Lubsko). W kategorii 
U-18 triumfował Gabriel Kucharski, 
który złowił również największą rybę 
zawodów, ponad 1,5 kg leszcza przed 
Oskarem Bojkowskim (obaj koło PZW 
nr 1 Lubsko). Trzecie miejsce zajął 
Marcel Jędraszak z koła PZW nr 8 w 
Nowej Soli. Całe wydarzenie wsparł 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć.

M. Sienkiewicz

LUBSCY WĘDKARZE GÓRĄ!

 Klaudia Szczerbata zajęła I miejsce, aż trzech kategoriach 

 W zawodach wzięło udział 71 zawodników z całej Polski 

W sobotę 14 września lubscy zapa-
śnicy uczestniczyli w Międzynaro-
dowym Turnieju Zapaśniczym im. 
Józefa Moczyńskiego w Poznaniu. 
Zawody gromadziły 170 zawodników 
z Litwy, Czech, Danii, Holandii, Ło-
twy i 14 klubów z Polski.
Najlepszy zapaśnik UKS ZST Lub-

sko na tym turnieju to STANISŁAW 
TROCZYŃSKI, który wygrał swoją 
kategorię wagową do 44 kg. Srebrny 
medal wywalczył Cyprian Pawliczuk 
+85 kg. oraz Wiktor Grabowski 75 
kg., który w finale uległ aktualnemu 
Mistrzowi Polski Piotrowi Chełkowi. 
Brązowy medal w świetnym stylu 

wywalczył Jakub Adamski 60 kg. Na 
5 m. uplasowali się Ksawery Słom-
kowski, Damian Jeleń i Krzysztof 
Kozaczewski. Ksawery Kulasz i Jakub 
Tołłoczko uplasowali się na 7m. Kac-
per Adamski był 8.

Red.

Zapaśnicy w Poznaniu

W Trzcielu 7 września 2019r. odbyły 
się Międzynarodowe Mistrzostwa Wo-
jewództwa Lubuskiego w zapasach. 
Imprezie towarzyszyło otwarcie nowej 
hali sportowej, której nadano imię brą-
zowej medalistki Igrzysk Olimpijskich 
z Rio De Janeiro Moniki Michalik. Gość 
honorowy, nasza lubuska medalistka IO 
wręczała medale i dyplomy naszym za-
wodnikom podczas dekoracji. Zaszczytu 

tego doznali Cyprian Pawliczuk, który 
zdobył złoty medal, Wiktor Grabowski, 
Krzysztof Kozaczewski i Jakub Tołłocz-
ko, którzy wywalczyli brązowe medale. 
Stanisław Troczyński i Ksawery Słom-
kowski uplasowali się na 8m. Mateusz 
Heinemann był 9. W zawodach uczest-
niczyło 120 zawodników z Niemiec, 
Holandii, Rosji i 12 klubów z Polski.

Red.

Międzynarodowe 
Mistrzostwa Województwa 
Lubuskiego w zapasach

W połowie lipca br. odbyło się w 
naszym mieście kolejne spotkanie za-
przyjaźnionych klubów szachowych z 
Lubska i Forst (Lausitz). Przypomnij-
my, że zawodnicy Lubskiego Klubu 

Szachowego CAISSA od kilku lat 
grają w niemieckiej lidze, wspoma-
gając naszych zachodnich sąsiadów. 
Dzięki tej współpracy, mijający sezon 
zakończył się awansem do Landesligi, 

co jest dobrym prognostykiem na 
przyszły sezon i ewentualnym wej-
ściem do Oberligi. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy kolejnych sukcesów!

ms

Goście z Forst w Lubsku
Współpraca pomiędzy szachistami z Lubska i Forst coraz bardziej się zacieśnia

Przez 3 tygodnie trwały zmagania w 
turnieju klasyfikacyjnym o Puchar Lata. 
Bezkompromisowa postawa uczest-
ników spowodowała, że w zawodach 
szachowych padły zaledwie 2 remisy. 
Przez 7 rund zawodnicy walczyli o 
jak najwyższe miejsce i możliwość 
zdobycia kategorii. Ostatecznie na I 
miejscu znalazł się Andrzej Jabłoński, 
z wynikiem 6,5 punktów z 7 partii. 

Rozstawiony z pierwszym numerem 
zawodnik wyprzedził Zenona Jachimka 
o 1/2 punktu. Pełna dominacja tej dwójki 
pokazała, że doświadczenie jest ważnym 
atutem w walce z młodymi rywalami. 
Rzutem na taśmę III miejsce wywalczył 
Cyprian Skibicki (4,5 pkt). Wygrana w 
ostatniej rundzie zapewniło Cyprianowi 
nie tylko podium, ale także puchar dla 
najlepszego juniora w rozgrywkach. 

Kolejne 6 miejsc podzielili zawodnicy 
z wynikiem 4 punktów, byli to (wg 
zajętych miejsc): Andrzej Pastuszak, 
Wiktor Milczanowski, Wiktor Fila, 
Szymon Gajda, Artur Urbaniak, Andrzej 
Zając. O sporym pechu może mówić A. 
Pastuszak, który w partii z Cyprianem w 
ostatniej rundzie miał dużą przewagę, 
jednak spowodował kilka błędów, które 
rywal wykorzystał i ostatecznie Andrzej 
przegrał nie tylko partię, ale i miejsce na 
podium. Z kolei W.Fila jak najbardziej 
ma powody do zadowolenia. Przegrał 

bowiem tylko z medalistami zawodów 
ogrywając swoich pozostałych rywali. 
Do tego uzyskał ranking 1550, co 
pozwoliło zdobyć III kategorię. Najbar-
dziej pokojowo nastawiony zawodnik 
Sz.Gajda również nie może narzekać na 
swoją grę. Zremisował z A.Jabłońskim 
(jako jedyny w turnieju!) i C.Skibickim. 
Co ciekawe były to jedyne dwa remisy 
w turnieju. Niestety do pełni szczęścia 
Szymonowi zabrakło pół punktu. Tyle 
bowiem wystarczyłoby, aby Szymon 
zajął miejsce na podium i zdobył III ka-

tegorię. Słowa uznania należą się także 
najmłodszym uczestnikom zawodów: 
7-letniemu Pawłowi Urbaniakowi i 
6-letniej Zosi Staszak. Rywalizacja ze 
starszymi przeciwnikami na pewno nie 
była dla nich łatwa, jednak nie poddawa-
li się i niejeden zawodnik musiał uważać 
na tę dwójkę. Dalsza praca zapewne 
pozwoli tym młodym zawodnikom na 
osiąganie znakomitych wyników w 
przyszłości. Wszystkim gratulujemy!

M. Sienkiewicz

O Puchar Lata 2019
Turniej o Puchar Lata rozgrywany jest w Lubskim Domu Kultury

 SPORT  SPORT 
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Poziomo: 1. Dziedziniec we-
wnątrz budynku, 7. Kres, kra-
niec, 8. Dolna przylegająca do 
stępki wewn. część kadłuba 
statku wodnego, gdzie groma-
dzi się woda, 9. Popularność, 
chwała, 10. "Słony" akwen, 
11. Materiał opałowy, 14. 
Arpad (1886-1928) poeta 
węgierski, 17. Ozdoba kolekcji, 
19. Śmiałość, pewność siebie, 
20. Kuzynka wielbłąda, 21. 
Salvadore, malarz hiszpański, 
22. Może być z dżemem, ma-
kiem, 23. Futerał na okulary, 
24. Figiel, dowcip, 27. Morskie 
ptaki, 31. Kolebasa, roślina dy-
niowa, 32. Rekin o spłaszczo-
nym ciele, anioł morski, 33. 
... Korsakówna, aktorka, 34. 
Płaskie skorupiaki równono-
gie, 35. Rodak Winnetou. 
Pionowo: 1. Szmugiel, kon-
trabanda, 2. Kruchy minerał, 
ruda miedzi, 3. Niedopalona 
świeczka, 4. Gaz skórny, 5. 
Ludzki organizm, 6. Czerwony 
z uszkami, 12. Na czapce woj-
skowej, 13. Ankieta, badanie 
opinii, 15. Stojąca postać w 
pozie modlitewnej, 16. Tytuł 
arystokratyczny, 18. Friedrich 
(1879-1960) austriacki filozof, 
pisarz i publicysta, 23. Rzadkie 
imię męskie, 25. Ziemski raj, 
kraina szczęścia, 26. Nosi 
cudze walizy, 28. Rodzaj her-
baty, 29. Włochy inaczej, 30. 
Zręczny unik.
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 7-8/342-343 ML jest hasło: 

"UDANEGO WYPOCZYNKU".

Nagrody wylosowali:	Teresa	Pawluszkiewicz	z Lubska,  Wioleta	Zielińska 
z Lubska oraz Ewa	Gryziec z Lubska. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji 
po odbiór nagród. 

Litery z kratek ze strzałką wpisane w kolumnę obok krzyżówki 
dadzą rozwiązanie, które należy przesłać na adres redakcji do 
30 września br.

NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA

Księgarnia ALP
68-300 Lubsko
Krakowskie Przedmieście 3 
tel. 68 457 36 76

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800

Sb. 1000 - 1400

NZOZ VITAMED
Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hubalczyków 8, LUBSKO

Czynna: pon. - pt. 8-18 • REJESTRACJA TELEFONICZNA: 68 457 17 77
Pacjenci umówieni na godzinę, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

LEKARZE RODZINNI UMOWA Z NFZ
Przyjmują lekarze:
lek. Mikołaj Ossowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
lek. Ireneusz Dębski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Rafał Wojas - specjalista medycyny rodzinnej
UWAGA! od 1 czerwca br. czynna jest PORADNIA KARDIOLOGICZNA
- Ireneusz Dębski (wizyty prywatne)

BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

ZAPRASZAMY	NA	NASZĄ
STRONĘ	INTERNETOWĄ

oraz	na
facebook.com
/MagazynLubski

www.magazyn-lubski.pl

Miesięcznik redaguje kolegium w składzie:
Anna Rosińska - redaktor naczelny,
Magdalena Kremis - sekretarz redakcji.
Dziennikarze stali - Marek Sienkiewicz, Krzysztof Kowsz, 
Agnieszka Majewska, Ireneusz Gumienny, 
Amadeusz Wojciechowski.
Współpracownicy: Adam Bolesaw Wierzbicki. 
DTP (skład graficzny, przygotowanie do druku): Adam Sommerfeld Studio Graficzne Raptor.

Adres redakcji: 68-300 Lubsko, al. Wojska Polskiego 2, tel. 68 457 24 22, tel. 601 815 840, 
www.magazyn-lubski.pl e-mail: ml@lubsko.pl facebook.com/MagazynLubski

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
W przypadku publikacji listów do redakcji, polemik i wszystkich materiałów nie zamówionych redak-
cja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania bądź nadawania tytułów.

Ciekawostka	przyrodnicza
-	takie	piękne	kaktusy	zakwitły
u	państwa	Wasilewskich	w	Lubsku.


